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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Jardim II____ 

, 

PLANO DE AULA SEMANAL DE ____17_____ A ____21___ DE _Maio____________________ 

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 30 Minutos   Conscientização sobre o que é cidadania, o 

respeito ao próximo, os direitos e deveres, 

trabalhar a coordenação motora fina, recorte, 

colagem, pintura, memorização e reprodução. 

Será oferecido um vídeo em que a monitora estará explicando 

para as crianças sobre os direitos e deveres, o respeito ao 

próximo e a importância da cidadania. 

Após esse vídeo, pedir as crianças que identifiquem o que são 

os seus direitos, para assim recortarem e realizarem a 

colagem no local correto e com relação aos seus deveres 

pedir que identifiquem nas imagens oferecidas na atividade, o 

que já realizam e por fim fazer um lindo colorido.  

LINK: https://youtu.be/Rktu4FjJ4GU 

 

TERÇA-FEIRA 25 Minutos Números 23 e 24, estabelecer relação do número 

a quantidade, coordenação motora, leitura, 

sequência numérica e escrita. 

Pedir as crianças, que cubram o tracejado dos números para 

realizarem a escrita dos mesmos. 

Colocar na sequência correta os números que estão faltando 

na lista oferecida na atividade. 

https://youtu.be/Rktu4FjJ4GU
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QUARTA-FEIRA 30 Minutos Trabalhar as consoantes P e Q e sua sequência, 

atenção, associação, oralidade, contagem e 

escrita.  

 

Com relação a consoante P, pedir as crianças para colorir a 

letra, depois observarem as palavras que foram colocadas na 

atividade que tem relação com a cidadania, para que possam 

fazer a contagem de letras e registrar a quantidade no espaço 

solicitado e por fim realizarem a escrita da letra P. 

Com a letra Q, pedir as crianças para colorir a letra, cobrir o 

tracejado e realizarem a escrita completando o início de cada 

palavra. 

QUINTA-FEIRA 30 Minutos  Consoante R, reflexão sobre o respeito, 

coordenação motora fina, associação, oralidade, 

artes visuais. 

Haverá um vídeo em que a monitora estará relembrando a 

questão sobre o respeito e ensinando as crianças a 

expressarem o que entenderam sobre o assunto por meio  de 

pintura, recorte, colagem e imagens. 

Depois as crianças estarão realizando a pintura da letra R, 

associando o respeito às palavras que aparecem na atividade.  

LINK: https://youtu.be/SWMwo9K5fNw 

SEXTA-FEIRA – 

JUNTAMENTE COM 

A PRO KELLY – 

RECREAÇÃO. 

30 MINUTOS  Utilização das palavras mágicas para demonstrar 

atitudes de respeito para um convívio saudável e 

harmonioso em sociedade.  

 

Vídeo realizado em que as monitoras relembram a 

importância de utilizar as palavras mágicas com todos será 

ensinado uma musiquinha e uma atividade relacionada a 

mesma, para que as crianças memorizem e associem de 

forma lúdica.  

 LINK: https://youtu.be/i2SfYYM007g  

https://youtu.be/SWMwo9K5fNw
https://youtu.be/i2SfYYM007g
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu, o outro e o nós , 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. 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


