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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 
TURMA: Jardim 1 – SEMANA 15 

 
PLANO DE AULA SEMANAL DE   05/04__________ A _09/04_________ 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 Propiciar á criança a reflexão de sua estrutura de outras 
familiar e o conhecimento de estrutura de outras famílias.  
Reconhecer a importância de todos os membros da 
famílias; 
Reconhecer a família como parte de sua formação como 
pessoa. 

A criança deverá assistir ao vídeo oferecido pela monitora, 
onde fala um pouco sobre família e uma atividade.  
https://youtu.be/iNMwX3gmaEg 

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 fazer o contorno na letra I com tinta guache 
vermelha, logo em seguida leve o índio à Iara passando pelo 
caminho das letras I. 

QUARTA-FEIRA Em media 45 minutos.  Possibilitar o desenvolvimento das percepções visuais, 
auditivas e sensório-motoras; estabelecer a relação 
correspondência do número e a quantidade. 

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela monitora, 
onde terá que cobrir, seguindo a direção das setas. Em 
seguida,  pintar o número de frutas indicado.  

QUINTA-FEIRA Em media 45 minutos. Propiciar à criança a reflexão de sua estrutura familiar e o 
conhecimento de estrutura de outras famílias; reconhecer 
a importância de todos os membros da família; reconhecer 
a família como parte de sua formação como pessoa. 

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela monitora, 
onde terá que marcar com x no quadro da família que mais se 
identifica com a sua. Em seguida desenhe o que você mais 
gosta de fazer com sua família. 
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SEXTA-FEIRA Em media 45 minutos. Propiciar à criança a reflexão de sua estrutura familiar e o 
conhecimento de estrutura de outras famílias; reconhecer 
a importância de todos os membros da famílias; 
reconhecer a família como parte de sua formação como 
pessoa. 

A criança deverá assistir ao vídeo oferecido pela monitora, 
onde há orientação de  uma atividade e uma brincadeira lúdica 
para toda a família.  
LINK: https://youtu.be/XzMUQPabGUw 
 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, pensamento e imaginação. O eu, o outro e o  o 
nós. Corpo, gestos e movimentos. Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, participar, explorar expressar. 
 

 
QUINTA-FEIRA – 
ATIVIDADE DE 
RECREAÇÃO – PRO 
KELLY 

30 minutos  (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais; mostrar para a criança a 
importância da família. 

A monitora está oferecendo um vídeo com uma musiquinha 
que fala sobre a família e também explicativo para a 
realização de uma casinha de papel sulfite. Vamos precisar de 
uma folha sulfite ou qualquer folha e tesoura. Com folha de 
sulfite fazer uma dobradura e por fim um recorte que 
construirá o telhado da casinha, depois e só desenhar as 
pessoas que compõem a linda família da criança. 
Link: https://youtu.be/TKBUJ7OnShA 

 


