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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Jardim 1__________ 

 

PLANO DE AULA SEMANAL DE   10/05_________ A _14/05________ 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 Desenvolver o raciocínio logico; aumentar o 

vocabulário e as formas de compreensão da 

realidade visua , desenvolver a imaginação e a 

capacidade de abstração e interpretação. 

 

 

A criança deverá assistir ao vídeo oferecido pela 

monitora onde ensina sobre cores por meio de um 

poema de Vinicicus de Moraes (As borboletas) 

.Após o vídeo, a criança terá que  pintar cada 

borboleta com a cor  indicada na legenda.  

Link: https://youtu.be/SywyxVsvJuU 

 

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

letras desenvolver atenção, memória, oralidade e 

amplia o vocabulário 

 

 

A criança terá que pintar a letra G da sua cor favorita 

e cobrir as letras G. 

Na outra atividade a criança deverá procurar e pintar 

todas as letras G que encontrar da sua cor favorita. 

https://youtu.be/SywyxVsvJuU
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QUARTA-FEIRA Em media 45 minutos.  Possibilitar o desenvolvimento das percepções 

visuais, auditivas e sensório-motoras; estabelecer 

a relação correspondente entre o número e a 

quantidade. 

A criança deverá fazer a atividade oferecida, onde terá 

que contar quantos dedinhos estão levantados e anote. 

Registre por meio de foto e compartilhe conosco. 

QUINTA-FEIRA 

JUNTAMENTE COM 

RECREAÇÃO 

Em media 45 minutos. Desenvolver o raciocínio logico; aumentar o 

vocabulário e as formas de compreensão da 

realidade visual , desenvolver a imaginação e a 

capacidade de abstração e interpretação. 

A criança deverá assistir ao vídeo oferecido pelas 

monitoras, onde ensina as cores e uma atividade. 

Registre por meio de foto e compartilhe conosco. 

https://youtu.be/UkIAmyDGTjA 

SEXTA-FEIRA Em media 45 minutos.  Desenvolver o raciocínio logico; aumentar o 

vocabulário e as formas de compreensão da 

realidade visual , desenvolver a imaginação e a 

capacidade de abstração e interpretação. 

A criança deverá fazer a atividade oferecida, onde terá 

que pintar seguindo a sequência de cores indicada pela 

legenda.. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE  A SEMANA: Traços, sons, cores, e formas . Escuta, fala, pensamento e 

imaginação. Espaço, tempo, quantidade, relações e 

transformações.___________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

expressar.____________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://youtu.be/UkIAmyDGTjA

