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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA: Jardim 1 – SEMANA 14 

 
PLANO DE AULA SEMANAL DE   07/06__________ A _11/06________ 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 Em media 45 minutos Estimular o desenvolvimento da coordenação 
global e fina; construir a imagem do próprio 
corpo; autoconhecimento; esquema corporal. 

A criança deverá assistir ao vídeo feito pelas 
monitoras, onde fala sobre identidade, a seguir uma 
atividade. 
Link: https://youtu.be/Ih9vP7vMjbM 

TERÇA-FEIRA Em media 45 minutos. Proporcionar o autoconhecimento e identificação 
do próprio nome. 
 

A criança deverá fazer atividade oferecida pela 
monitora, onde terá que na primeira atividade fazer a 
primeira letrinha do nome. A seguir pintar somente as 
letrinhas do seu nome. 

QUARTA-FEIRA Em media 45 minutos.  Identificar e nomear os números, estabelecer a 
relação correspondência do número e a 
quantidade. Desenvolvendo a percepção visual, 
auditiva e sensório-motoras.  
 
 
 

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela 
monitora onde, na primeira atividade a criança terá 
que se medir com um barbante ou uma linha e colar na 
folha de atividade. Em seguida terá que completar o 
seu rosto, escrever seu nome e pintar o número que 
representa a sua idade. 
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QUINTA-FEIRA – 
JUNTAMENTE COM 
RECREAÇÃO – PRO 
KELLY 

Em media 45 minutos. Demonstrar valorização das características de seu 
corpo e respeitar as características dos outros 
(crianças e adultos) com os quais convive; criar 
com o corpo formas diversificadas de expressão 
de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas 
situações do cotidiano quanto em brincadeiras,  
dança, teatro, música. 

A criança deverá assistir ao vídeo oferecido pelas 
monitoras, onde ensina sobre identidade e partes do 
corpo, por meio de uma estória contada por Ruth 
Rocha e uma brincadeira, que a criança deve 
gesticular, conforme as instruções da música. 
Link: https://youtu.be/o-SyAu-gqAE 
 

SEXTA-FEIRA Em media 45 minutos Estimular o desenvolvimento da coordenação 
global e fina; construir a imagem do próprio 
corpo; autoconhecimento; esquema corporal. 

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela 
monitora, onde terá que desenhar sua família, sua 
idade, comida preferida, cor favorita e amigos. 

 
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.____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 


