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

PLANO DE AULA SEMANAL DE ____07_____ A ____11__ 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 40 Minutos  Trabalhar a identidade, conhecer a história 
do seu nome e sobrenome, perceber as 
letras que o compõem, construindo assim 
uma relação com a escrita a partir do nome.  

Será oferecido às crianças um vídeo explicativo com o tema 
nome e sobrenome e sua importância. Após assistirem ao 
vídeo, os pais/responsáveis vão realizar uma roda de 
conversa em que irão contar, como escolheram o nome de 
seu filho (a) e, por fim,  realizar uma atividade sobre o tema. 
https://youtu.be/mGHOB3whtV8 

TERÇA-FEIRA 25 Minutos Trabalhar a identidade, as letras, 
quantidades, coordenação motora, escrita e 
pintura. 
 

Pedir aos pais/responsáveis para realizarem a leitura de 
algumas questões na atividade proposta, para que a criança 
observar, responder e realizar a contagem das letras que 
compõem o seu nome e sobrenome e o treino da escrita dos 
mesmos e por fim realizarem um lindo colorido. 
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QUARTA-FEIRA 35 Minutos Consoantes W e X, sequência do alfabeto, 
leitura, associação, coordenação motora, 
escrita, identidade, emoções e pintura. 
 

Com a consoante W, pedir aos pais/responsáveis para 
realizarem a leitura do texto, depois as crianças deverão 
cobrir os pontilhados para treinar a escrita da letra.  
Com a consoante X, as crianças  realizarão o treino da escrita 
e encontrarão as imagens iniciadas com a letra X. Por fim a 
atividade relacionada às emoções, com ajuda dos 
pais/responsáveis, as crianças irão identificar suas emoções e 
seus comportamentos.   

QUINTA-FEIRA 40 Minutos  Consoante Y e Z, sequência do alfabeto, 
atenção, leitura, associação, coordenação 
motora, escrita, pintura, percepção com 
relação às próprias emoções, recorte e 
colagem. 
 

Com consoante Y, as crianças realizarão o contorno da letra 
com tinta guache; com a consoante Z realizarão o treino da 
escrita e associar a imagem com a letra inicial Z. 
A atividade sobre o dado das emoções, a criança deverá 
pintar as imagens, recortar, montar o dado fazendo as dobras 
necessárias, depois, junto com os pais/responsáveis irão 
manusear o dado e cada emoção que aparecer para cima a 
criança contará como essa emoção o afeta.   

SEXTA-FEIRA 30 MINUTOS  Construção da identidade, identificar 
marcas pessoais, observar as diferenças 
físicas entre as pessoas, o respeito, artes 
visuais, coordenação motora e pintura. 

As monitoras realizaram um vídeo explicativo sobre o que é 
Retrato e o Autorretrato, para que as crianças façam a 
observação de si próprias, observando suas características e 
também observar a outra pessoa, depois desenhar a maneira 
que vê a si e a outra pessoa. 
Link:  https://youtu.be/a6ljuaocfyU 
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, cores, sons, formas, relações, espaço, tempo, quantidades, 
transformações, escuta, fala, pensamento e imaginação, o eu , o outro e o nós, corpo, gestos e movimento.  
.___________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer se. 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 


