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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Jardim II – SEMANA 12 

, 

PLANO DE AULA SEMANAL DE ____24_____ A ____28___ 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  Explorar o conhecimento sobre as diversas 

profissões, observação e leitura. 

Será oferecido um áudio em que a monitora explicará para as 

crianças sobre as profissões. 

Após o áudio, haverá uma atividade em que irão observar as 

figuras, dizer qual é a profissão e, por fim, fazer um círculo 

ao redor das profissões que conhecem. 

Link: https://youtu.be/blzWJwAP0O4 

TERÇA-FEIRA 25 Minutos Trabalhar as consoantes S e T,  sequência, 

atenção, associação, oralidade, coordenação 

motora e escrita.  

 

Pedir aos pais ou responsáveis que realizem a leitura do texto 

sobre letra S, depois as crianças deverão cobrir o tracejado 

para assim realizarem o treino da escrita da letra S. 

Com a letra T, haverá um pequeno texto também, então pedir 

que os pais ou responsáveis possam realizar a leitura, em 

seguida as crianças vão precisar contornar a letra T e realizar 

a escrita da mesma.  

https://youtu.be/blzWJwAP0O4
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QUARTA-FEIRA 30 Minutos Artes visuais números, sequência, 

coordenação motora, espaçamento e 

pintura. 

Pedir para as crianças, observarem os números, fazer a leitura 

dos mesmos, seguir a sequência para assim completarem o 

desenho do carro do bombeiro e por fim realizar uma linda 

pintura. 

QUINTA-FEIRA 25 Minutos  Números 25 e 26, estabelecer relação do 

número a quantidade, coordenação motora, 

leitura, sequência numérica e escrita. 

Após a leitura e a verificação da sequência dos números 25 e 

26, pedir às crianças que cubram o tracejado para o treino da 

escrita dos números. 

SEXTA-FEIRA 30 MINUTOS  Associação, profissões, números, 

memorização e pintura. 

Haverá algumas imagens de profissões na atividade, e as 

crianças deverão observar e enumerar os objetos que são 

utilizados nas mesmas, para assim fazer a associação correta.  

 

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 – 

RECREAÇÃO – PRO 

KELLY. 

40 MINUTOS  Que a criança conheça as profissões, 

observação, memorização e roda de conversa 

com seus pais/responsáveis, coordenação 

motora, colagem, recorte. 

A monitora ofereceu um vídeo que fala sobre algumas 

profissões para a criança assistir com seus pais/responsáveis, 

em seguida, uma roda de conversa com seus pais para saber o 

que fazem em seu trabalho, e por fim, recortar o jogo da 

memória das profissões, com as instruções para a colagem e 

plastificação. 

Link: https://youtu.be/wJwps20QBZM 
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