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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Jardim II – SEMANA 9 

, 

PLANO DE AULA SEMANAL DE ____03______ A ____07___ DE _Maio____________________ 

MONITORAS:Márcia CristinaF.C.Galiano___________________________________________________________________________ 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA  (PARCIAL) 

 

DIAS DA SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 

PARA REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-FEIRA 30 Minutos  Consoantes L e M, coordenação motora, 

colagem, escrita e pintura. 

Como sugestão as crianças irão colar na consoante L raspas 

de lápis de cor, realizar a pintura e escrita. 

Na consoante M realizar a pintura com tinta guache 

vermelho, realizar a pintura e a escrita. 

TERÇA-FEIRA 25 Minutos Artes Visuais, observação, coordenação 

motora e pintura.  

A criança ao observar as características físicas da mamãe, irá 

produzir um retrato da mesma e por fim um lindo colorido. 

QUARTA-FEIRA 30 Minutos Identificando o nome da mamãe, leitura, 

vogais, consoantes, escrita, contagem e 

pintura. 

Com a ajuda dos pais ou responsáveis a criança deverá 

escrever o nome da mamãe, observar as vogais e consoantes 

existentes e fazer a contagem para responder algumas 

questões.  

QUINTA-FEIRA 30 Minutos  Confecção de um cartão para o dia das 

Mães – criatividade, leitura, escrita, 

colorido, atenção. 

A monitora produziu um vídeo, explicando como fazer e 

confeccionar um lindo cartão para as mamães. 

LINK: https://youtu.be/7hvxtxW9De0 

https://youtu.be/7hvxtxW9De0
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SEXTA-FEIRA 30 minutos  Comemoração do Dia das Mães    Vídeo realizado pela monitora com uma música em 

homenagem ao Dia das Mães. 

Link: https://youtu.be/g_ELFRfhX0w 

 

 

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

transformações, escuta, fala, pensamento e imaginação, o eu , o outro e o 

nós.___________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

SEXTA-FEIRA 

RECREAÇÃO 

PRO KELLY 

30 minutos  Homenagem ao dia das mães. Trabalhar na 

criança a criatividade, coordenação motora, 

oportunidade de expressar seus sentimentos 

pela mamãe ou de quem cuida com o 

mesmo carinho. 

Nesta atividade vamos confeccionar uma lembrancinha em 

comemoração ao dia das mães. Será uma medalha em forma 

de coração será necessário recortar um coração em um papel, 

no centro do coração escreva uma mensagem. em seguida 

cole bolinhas de papel em volta ,coloque uma fitinha e está 

pronta nossa medalha.   A todas as mamães feliz dia das 

mães. 

LINK: https://youtu.be/DBACljpB-p4 

 

 

https://youtu.be/g_ELFRfhX0w
https://youtu.be/DBACljpB-p4

