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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA: Jardim II – SEMANA 15 

PLANO DE AULA SEMANAL DE ____14 ____ A ____18__ 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 30 Minutos  Propiciar a reflexão sobre a estrutura familiar e 
o relacionamento entre as pessoas de sua 
família, coordenação motora e pintura. 
 

A criança deverá observar em casa, quais pessoas da sua família 
moram com ela, pedir aos pais / responsáveis para que possam 
realizar a leitura das palavras na atividade, referentes aos membros 
da família para que as crianças possam colorir essas palavras e por 
fim realizarem um desenho com todos da sua família inclusive dos 
animais de estimação caso tenham. Fica como sugestão que a 
crianças tentem escrever o nome de seus familiares. 

TERÇA-FEIRA 40 Minutos Relacionar elementos sonoros com a sua 
representação escrita, família silábica B, C e D, 
identificar semelhanças e diferenças entre os 
sons, formas, imagens e sílabas das letras. 

A monitora produziu um vídeo apresentando e contando sobre as 
famílias silábicas B, C e D.  
Após haverá duas atividades em que as crianças vão precisar, 
observar, realizar a leitura das sílabas iniciais para associa-las com 
as imagens e realizarem o treino da escrita. 
LINK: https://youtu.be/7NIekeqt7fE 
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QUARTA-FEIRA 40 Minutos Artes visuais, reconhecer e valorizar os 
membros da família através da dramatização, 
coordenação motora, pintura, recorte e colagem. 

Haverá a confecção de fantoches com imagens dos membros da 
família. As crianças deverão pintar, recortar e colar palito de 
sorvete para a sustentação dos fantoches e por fim irão realizar a 
dramatização, reproduzindo um dia com seus familiares em casa, 
através da observação do comportamento de cada um. Os 
pais/responsáveis podem participar da dramatização ou somente 
registrar o momento através de fotos ou vídeo.  

QUINTA-FEIRA 30 Minutos  Família do numeral 30, desenvolver o raciocínio 
lógico, sequência numérica através da expressão 
verbal, criatividade, associação, recorte e 
colagem. 

A monitora produziu um vídeo apresentando a família do numeral 
30. Após as crianças irão recortar na atividade os números 
relacionados a essa família para colocarem na sequência numérica 
e, por fim, realizarem a colagem dos mesmos nos espaços 
determinados, para montar a casinha do “30”. 
LINK: https://youtu.be/HaD2Q-eFw1g 

SEXTA-FEIRA 30 MINUTOS  Reconhecer e valorizar os membros da família e 
das demais com suas diferenças e 
características, identificar e registrar tudo com 
relação a sua família.  

As crianças irão assistir ao vídeo com um poema sobre a família e 
sua importância. Com os pais/responsáveis como sugestão podem 
realizar uma roda de conversa para que possam expor como se 
sentem com relação a sua família e por fim realizarem um lindo 
desenho com a sua família.  
https://youtu.be/GVlTvTL-yZY 

 
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 movimentos,  
.___________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer se. 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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SEXTA-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 

 


