
ismenia.jesus@yahoo.com.br CASA DOS POBRES 

 

CENTRO ESPÍRITA “ISMÊNIA DE JESUS”  
R. Capitão José Gallo, 1074 - Centro - Ribeirão Pires 

CEP: 09400-080  -  SP  -   Fone/Fax:4828-1146 

 

 

 

LAR ESCOLA “ISMÊNIA DE JESUS” 
R. Cap. José Gallo, 1514 - São Caetaninho - Rib. Pires 

CEP: 09402-530  -  SP – Fone/Fax: 4828-3103 

Celular: 11-96484-9087 

 

 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Jardim 1-31.05 A 04.06. 

 

PLANO DE AULA SEMANAL DE   31/05__________ A _04/06________ 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 

– JUNTAMENTE 

COM 

RECREAÇÃO – 

PRO KELLY 

30 Minutos  Desenvolver a importância da preservação da natureza e 

o meio ambiente, memorização, coordenação motora e 

pintura. 

As crianças irão assistir a um vídeo explicativo 

sobre o que é o meio ambiente, sua importância e o 

quanto precisamos cuidar do mesmo. Após o 

vídeo, a criança deverá  observar as duas cenas 

oferecidas e marcar com um “x” aquela que 

representa desrespeito com o meio ambiente. Link: 

https://youtu.be/ZIZPeVxmddY 

 

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

vocabulário. 

 

 

A criança deverá fazer atividade oferecida pela 

monitora, onde terá que procurar e pintar com suas 

cores favoritas, todas as letras A, B, C, D, E, F, G, 

H que encontrar no caça-palavra deixando bem 

colorido.  

https://youtu.be/ZIZPeVxmddY
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QUARTA-FEIRA Em media 45 minutos.  Conscientizar a criança sobre a importância do meio 

ambiente; desenvolver e estimular na criança a 

criatividade, valorizar e respeitar a natureza. 

A criança deverá assistir ao vídeo feito pela 

monitora, onde ensina a confeccionar um boneco 

de alpiste. 

LINK: https://youtu.be/bL6Odr6epm4 

QUINTA-FEIRA Em media 45 minutos. Conscientizar a criança sobre a importância do meio 

ambiente; desenvolver e estimular na criança a 

criatividade, valorizar e respeitar a natureza. 

 

 

 

A criança deverá fazer a atividade oferecida, onde 

a terá que observar a cena na atividade marcar com 

X nas crianças que demonstram desrespeito a 

natureza e fazer um círculo colorido ao redor 

daquelas que estão demonstrando respeito ao meio 

ambiente. 

SEXTA-FEIRA – 

JUNTAMENTE 

COM 

RECREAÇÃO – 

PRO KELLY. 

30 MINUTOS  Conscientização sobre a importância do lixo reciclável e 

a preservação do meio ambiente para nós e para todos os 

seres e jogo da memória diferente. 

Vídeo realizado pelas monitoras em que será 

explicado sobre lixo reciclável e por fim uma 

brincadeira com um jogo da memória diferente, 

para realizarem com os pais/responsáveis e toda a 

família. 

LINK: https://youtu.be/YOLprDgEWuE 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE  A SEMANA: Escuta, fala, pensamento e imaginação. O eu, o outro e o 

nós. Corpo, gestos e movimentos. 

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

 

 

 

https://youtu.be/bL6Odr6epm4
https://youtu.be/YOLprDgEWuE

