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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA: Jardim 1- SEMANA 16 

 
PLANO DE AULA SEMANAL DE   21/06__________ A _25/06_________ 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 O trabalho com elementos de culturas e regiões diferentes 
permite desenvolver a empatia e a noção. 
 

A criança deverá assistir ao vídeo oferecido pelas 
monitoras, onde fala um pouco sobre como surgiu a festa 
junina.  
Link: https://youtu.be/h3KBxEz0U4I 

TERÇA-FEIRA Em media 45 minutos. Reconhecer as letras do seu próprio nome, além de 
propiciar a aprendizagem da escrita.  

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela 
monitora, onde terá que observar no saco de pipocas e 
procurar e pintar as letras que foram seu  

QUARTA-FEIRA Em media 45 minutos.  Desenvolver atenção, memória, oralidade e amplia o 
vocabulário. 

A criança deverá fazer atividade oferecida pela monitora, 
onde terá que fazer o contorno na letra J com tinta 
guache, logo em seguida cubra a letra J 
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QUINTA-FEIRA Em media 45 minutos. Estabelecer a relação correspondente do número e a 
quantidade. Possibilitar o desenvolvimento das percepções 
visuais, auditivas e sensório-motoras. 
 

 

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela 
monitora, onde terá que pintar as bandeirinhas de acordo 
com número correspondente. Em seguida, conte quantos 
elementos tem em cada conjunto e pinte o quadrinho 
com o número correspondente.  
 

SEXTA-FEIRA Em media 45 minutos. Desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, 
permitindo a apropriação e ampliação de repertório e 
vivências.  
Estabelecer a relação correspondente do número e a 
quantidade. Possibilitar o desenvolvimento das percepções 
visuais, auditivas e sensório-motoras. 

A criança deverá assistir ao vídeo oferecido pela 
monitora, onde ensina a fazer uma experiência. Em 
seguida uma atividade para ligar as pipocas até o 
carrinho e pintar o número de pipoca que a criança  
ligou. 
Link: https://youtu.be/pTlKfOjBqE8 

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

 

SEXTA-FEIRA 
RECREAÇÃO 

25 minutos  Confecção de um balão com copinhos que podem ser 
reciclados, para decorar a casa da criança nesse período de 
festejos juninos, para conhecer um pouco de nossa cultura e 
costumes, coordenação motora e criatividade. 

 A monitora está oferecendo um vídeo explicativo para 
que a criança aprenda a fazer um lindo balão de copinho 
descartável, que poderá já ter sido utilizado e limpinho 
para fazer uma decoração em  casa nesse momento de 
pandemia.  
Acesse o link: https://youtu.be/O93c4vysYio 

 


