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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Jardim 1 – SEMANA 12 

 

PLANO DE AULA SEMANAL DE   24\ 05__________ A _28/05_________ 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 Identificar e valorizar os tipos de profissões e suas 

funções na sociedade. 

 

 

 

A criança deverá assistir ao vídeo oferecido pela monitora, 

onde fala um pouco de algumas profissões e uma atividade 

para ligar cada objeto ao trabalhador correto. 

Link: https://youtu.be/SDG-FDexCmk 

 

TERÇA-FEIRA Em media 45 minutos. Desenvolver atenção, memória, oralidade e amplia 

o vocabulário, trabalhando a consoante H  

A criança deverá fazer a atividade oferecida, onde a primeira 

atividade terá que fazer o contorno da letra H com tinta 

guache ou lápis de cor da cor laranja. 

A seguir cobrir os pontilhados da letra H. 

QUARTA-FEIRA Em media 45 minutos. Identificar e valorizar os tipos de profissões e suas 

funções na sociedade. 

 

 

 

A criança deverá assistir ao vídeo feito pela monitora, onde 

conta uma estória sobre o dia do bombeiros; a seguir circule 

o objeto que o bombeiro precisa para apagar o fogo.  

Link: https://youtu.be/lSMRRUpgPdE 

https://youtu.be/SDG-FDexCmk
https://youtu.be/lSMRRUpgPdE
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QUINTA-FEIRA Em media 45 minutos. Possibilitar o desenvolvimento das percepções 

visuais, auditivas e sensório-motoras; estabelecer a 

relação correspondência do número e a quantidade 

 

 A criança deverá fazer a atividade oferecida, onde a 

primeira atividade terá que cobrir o número 8, seguindo a 

direção das setas, depois fazer a reprodução dele no espaço 

disponibilizado.  

SEXTA-FEIRA Em media 45 minutos. Identificar e valorizar os tipos de profissões e suas 

funções na sociedade. 

 

A criança deverá fazer a atividade oferecida, onde terá que 

observar as figuras e dizer o nome de cada profissão em voz 

alta e depois circular as que  conhece.  

 

 

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

imaginação. O eu, o outro e o nós 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

 

SEXTA-FEIRA 

– RECREAÇÃO 

– PRO  KELLY 

Em media 45 minutos. Que a criança conheça as profissões, observação, 

memorização e roda de conversa com seus 

pais/responsáveis, coordenação motora, colagem. 

 

A monitora ofereceu um vídeo, que fala sobre 

profissões.  LINK: https://youtu.be/Sa4UURwodzA 

depois a sugestão é uma roda de converse com seus 

pais/responsáveis sobre o que eles fazem no trabalho 

dele, após, a pro ofereceu  um jogo da memória das 

profissões para recortar cada imagem, com ajuda dos 

pais/responsáveis, colar em papelão  e, se possível, 

plastificar. 

https://youtu.be/Sa4UURwodzA

