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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Jardim 1 – Semana 8 

 

PLANO DE AULA SEMANAL DE   26/04__________ A _30/04_________ DE _2021_____________________ 

MONITORAS:_Suelen__________________________________________________________________________________________________

_____ 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 

 

DIAS DA SEMANA 

TEMPO ESTIMADO PARA 

REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES 

DIDÁTICAS 

SEGUNDA-FEIRA Em media 45 minutos Relacionar as letras inicias das figuras com as letras 

desenvolver atenção, memória, oralidade e ampliar o 

vocabulário. 

 

A criança terá que pintar a letra E com tinta, 

usando o dedo, seguindo o contorno da letra e em 

seguida treinar a letrinha, cobrindo o pontilhado, 

seguindo a direção das setas. 

. 

TERÇA-FEIRA Em media 45 minutos. Possibilitar o desenvolvimento das percepções visuais, 

auditivas e sensório-motoras; estabelecer a relação 

correspondente entre número e quantidade. 

A criança deverá  contornar o número 6, 

conforme o sentido da seta e depois compor a 

sequência do 1 ao 6, completando os números 

que faltam. 

QUARTA-FEIRA Em media 45 minutos.  Desenvolvendo a coordenação motora; aprimorar a 

interpretação cognitiva  por meio do uso dos sentidos. 

 

 

A criança deverá  assistir o vídeo oferecido pela 

monitora, onde ensina sobre os cinco sentidos e 

uma atividade para trabalhar um dos cinco 

sentidos.LINK https://youtu.be/B8aNo6mf5Tk 

Após assistir ao vídeo A criança deverá  ligar o 

órgão do sentido àquilo que ele representa,  

https://youtu.be/B8aNo6mf5Tk
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QUINTA-FEIRA Em media 45 minutos. Tem como objetivo resgatar , de forma natural e 

espontânea, as manifestações expressivas do corpo. 

Estimulando a expressão de sentimentos e emoções que 

auxiliam na integração social 

A criança deverá assistir o vídeo oferecido pela 

monitora onde contêm  atividades lúdicas para 

reforçar as aulas sobre dos 5 sentidos 

Link: https://youtu.be/k2tRE11-U7I 

 

SEXTA-FEIRA 

 

Comemorar o dia do trabalho – trazendo conhecimento 

para a criança sobre profissões. 

Oferecemos um  quadro com  diversas profissões. 

Sugerimos uma roda de conversa com  

pais/responsáveis se a profissão deles está no 

quadro. Se estiver, fazer um círculo azul ao redor 

dela e sugerimos que a criança escolha  uma 

profissão para  quando crescer e fazer um círculo 

amarelo. Caso a profissão dos pais não esteja no 

quadro sugerimos que eles escrevam no espaço 

disponibilizado ou, então, busque imagens em 

jornais e revistas para colar no mesmo local. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE  A SEMANA: Escuta, fala, pensamento e imaginação. O eu, o outro e o 

nós. Corpo, gestos e movimentos . traços, sons, cores e formas. Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações, 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:__ Brincar, participar, explorar e  expressar. 

 

 

https://youtu.be/k2tRE11-U7I
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TERÇA-FEIRA – 

RECREAÇÃO – 

PRO  KELLY 

 

Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e escultura, criando produções 

bidimensionais e tridimensionais. Coordenar suas 

habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em situações diversas. 

Nesta atividade iremos confeccionar um 

peixinho, utilizando alguns materiais. Para tanto 

contamos com a colaboração dos 

pais/responsáveis.   

O passo a passo está no vídeo elaborado pela 

monitora e, por fim, uma canção para dar 

ludicidade ao nosso trabalho, com a música peixe 

vivo. 

 LINK: https://youtu.be/beaBF5gfvxw 

 

https://youtu.be/beaBF5gfvxw

