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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Jardim II – 31.05 A 04.06. 

PLANO DE AULA SEMANAL DE ____31 DE MAIO_____ A ____04__ DE _JUNHO____________________ 

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 – 

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, haverá um desenho com 

relação ao tema em que será necessário cobrir os pontilhados 

para realizar uma linda pintura. 

Link: https://youtu.be/ZIZPeVxmddY 

 

TERÇA-FEIRA 25 Minutos Vogal U e a consoante V, sequência do 

alfabeto, atenção, leitura, associação, 

coordenação motora, escrita e pintura. 

As crianças deverão observar as letras, cobrir os tracejados 

para fazer o treino da escrita, associando as imagens com a 

inicial da vogal U e a consoante V por fim realizar a pintura. 

QUARTA-FEIRA 30 Minutos Percepção, raciocínio sequência, 

coordenação motora, espaçamento, pintura, 

recorte e colagem. 

Pedir as crianças para realizarem a pintura do desenho, em 

seguida fazer o recorte das imagens e montarem o quebra-

cabeça do meio ambiente e por fim colar o mesmo em uma 

folha de sulfite e registrar o resultado final através de uma 

foto para a monitora. 

https://youtu.be/ZIZPeVxmddY
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QUINTA-FEIRA 25 Minutos  Números, sequência, memorização, 

coordenação motora, espaçamento, pintura 

e escrita. 

 As crianças deverão observar os números, fazer a leitura dos 

mesmos, seguir a sequência dos números 1 ao 29 para 

completar o desenho, fazer uma linda pintura e por fim 

realizarem o treino da escrita dos números 27 ,28 e 29. 

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: 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. 

 

 

 

https://youtu.be/YOLprDgEWuE

