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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Jardim II – SEMANA 7 

, 

PLANO DE AULA SEMANAL DE ____19______ A ____23___ DE _Abril____________________ 

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 20 Minutos   Dia do Índio 

 

Comemoração ao Dia do Índio com um vídeo explicativo 

Link: https://youtu.be/jJa7Y6UgH8E 

 

TERÇA-FEIRA 30 Minutos Consoante H e vogal I, coordenação 

motora, associação, leitura e escrita.  

 

Com relação a consoante H e a vogal I, cobrir o pontilhado, 

fazer a associação entre imagem e a letra, realizar a escrita e 

por fim fazer um lindo colorido em cada imagem. 

QUARTA-FEIRA 30 Minutos Comemoração dia do Tiradentes para  

reconhecer a história do País onde vive, 

desenvolvendo noções de tempo (passado e 

presente), observação, memorização, 

coordenação motora, espaçamento e 

pintura. 

Vídeo realizado pela monitora, contando a história de 

Tiradentes. Link: 

Após assistir ao vídeo, a ideia é a criança observar a imagem 

menor do lado esquerdo do quadro e suas cores para assim 

colorir a imagem maior do lado direito. 

https://youtu.be/jJa7Y6UgH8E
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QUINTA-FEIRA 30 Minutos  Descobrimento do Brasil,  para reconhecer 

a história do País onde vive, desenvolvendo 

noções de tempo (passado e presente), 

coordenação motora e pintura. 

Falamos um pouco sobre esse fato histórico, colocamos o 

link de segunda-feira sobre o índio que fala também sobre o 

descobrimento do Brasil,  após pedimos aos 

pais/responsáveis que possam fazer a leitura do texto que há 

na atividade e, por fim,  pedir às crianças que façam um lindo 

colorido no desenho apresentado. 

https://youtu.be/jJa7Y6UgH8E 

SEXTA-FEIRA 30 Minutos  Observação, sequência, coordenação 

motora, cores, pintura e colagem. 

Observar o arco-íris, cobrir o tracejado,  continuar a pintura 

de acordo com as cores que foram iniciadas, colorir as 

gotinhas e por fim colar algodão nas nuvens. 

 

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

transformações, escuta, fala, pensamento e imaginação.  

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

 

 

SEXTA-FEIRA – 23.04. 

RECREAÇÃO – 

JARDIM II – PRO 

KELLY. 

50 Minutos  Conscientizar sobre a importância e o 

respeito pela contribuição dos índios para 

com a sociedade; estimular a imaginação e 

criatividade das crianças; tornar prazeroso o 

processo de aprendizagem durante o 

desenvolvimento do projeto, por meio da 

arte, dança e preservação do meio 

ambiente. 

A atividade proposta é confeccionar um adereço que os 

índios usam, utilizando macarrão e barbante ou linha e tintas 

coloridas.  

Vamos pintar o macarrão e colocar no barbante ou linha e 

amarrar com muito cuidado e está pronto nosso colar. 

A próxima atividade é confeccionar um cocar de índio: com 

ajuda dos pais/responsáveis, vamos recortar papéis coloridos 

para fazer algumas penas, colar em uma tira de papel e está 

pronto nosso cocar. 

E por fim podemos pintar o rostinho com duas faixas na 

vertical, com batom  ou lápis de olho e boa diversão!! 

Acesse o link a seguir e veja como a pro Kelly faz para você 

fazer igualzinho: https://youtu.be/iNIx_ZXmsjE 

https://youtu.be/jJa7Y6UgH8E
https://youtu.be/iNIx_ZXmsjE

