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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Jardim II – SEMANA 5 

 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  05 A 09  DE _Abril de 2021 

MONITORAS:Márcia CristinaF.C.Galiano___________________________________________________________________________ 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (PARCIAL) 

 

DIAS DA SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 

PARA REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-FEIRA 

JUNTAMENTE COM 

A MONITORA DE 

RECREAÇÃO 

Em media 30 minutos Explorar formas de deslocamento no espaço  

(pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e  

seguindo orientações. Apropriar-se de 

gestos e movimentos de sua cultura no 

cuidado de si e nos jogos e  

brincadeiras;  compreender os símbolos da 

Páscoa e estimular essa comemoração. 

A criança deverá assistir  ao vídeo feito pelas monitoras, 

onde precisará de uns bambolês ou de algo que possa marcar 

o chão (exemplo: tapete) e, no comando dos 

pais/responsáveis, mudar de lugar 

Registre por meio de vídeo e foto e compartilhe conosco. 

https://youtu.be/uT1-V8dM4-8 

LINK: https://youtu.be/uT1-V8dM4-8 

 

TERÇA-FEIRA 30 Minutos  Poema sobre a Páscoa, coordenação 

motora, colagem e pintura. 

Pedir aos pais ou responsáveis para fazer a leitura do poema 

sobre a Páscoa ,cubra o tracejado para completar o coelho , 

cole algodão no rabinho e nas orelhinhas e por fim faça um 

lindo colorido . 

https://youtu.be/uT1-V8dM4-8
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QUARTA-FEIRA 30 Minutos Número, sequência, coordenação motora, 

escrita e pintura. 

Cubra o tracejado para assim ajudar o coelho a encontrar os 

ovos de Páscoa, depois faça a contagem de quantos ovos ele 

encontrou e registre no espaço abaixo. 

Por fim faça um lindo colorido. 

QUINTA-FEIRA 30 Minutos Artes visuais, cores, formas, 

direita/esquerda, grande/pequeno, colagem 

e pintura.  

A criança deverá observar o ovo de páscoa pequeno que está 

do lado esquerdo, para que possa pintar o ovo de páscoa 

grande que está do lado direito com as cores necessárias.  

 

SEXTA-FEIRA 20 minutos Registrar observações, manipulações e 

medidas usando múltiplas linguagens, 

desenhos, registros por meio de números, 

treino numérico, coordenação motora. 

Disponibilizamos um quadro onde a criança encontra letras, 

números e desenhos, sugerimos pintar os quadradinhos que 

têm números de azul; de vermelho os quadradinhos que têm 

letras. Quanto aos desenhos, a criança pode colorir bem 

bonito, respeitando os limites da imagem. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, cores, sons, formas, relações, espaço, tempo, quantidades, 

transformações, escuta, fala, pensamento e imaginação, corpo, gestos e 

movimentos.___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

 

 


