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

PLANO DE AULA SEMANAL DE ____21_____ A ____25__ 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  Identificar costumes e tradições, 
trabalhando o respeito ao trabalho do 
homem do campo, desenvolver percepções 
visuais, auditivas, sócio emocionais, 
coordenação motora, recorte, pintura, 
colagem, leitura e escrita.  

Será oferecido as crianças um vídeo explicativo realizado 
pelas monitoras com o tema sobre Festa Junina.  
Após assistirem ao vídeo, haverá as seguintes sugestões:  
Com a ajuda dos pais/responsáveis, as crianças podem 
pesquisar o que tem em uma festa junina, recortar as palavras 
e colar nos espaços ou podem realizar a escrita das palavras 
com a ajuda dos pais/responsáveis e, por fim, realizar um 
lindo colorido. 
Link: https://youtu.be/h3KBxEz0U4I 

TERÇA-FEIRA 30 Minutos Família silábica F, relação entre os 
elementos sonoros com sua representação 
oral e escrita, identificar diferenças e 
semelhanças entre os sons das sílabas, 
coordenação motora, associação e escrita. 

A monitora por meio de uma musiquinha mostrará os 
diferentes sons da família silábica F, como sugestão as 
crianças  realizarão a leitura das sílabas para associar a inicial 
das sílabas dos nomes das imagens e, por fim, fazer a escrita. 



ismenia.jesus@yahoo.com.br CASA DOS POBRES 

 

CENTRO ESPÍRITA “ISMÊNIA DE JESUS”  
R. Capitão José Gallo, 1074 - Centro - Ribeirão Pires 

CEP: 09400-080  -  SP  -   Fone/Fax:4828-1146 
 
 

LAR ESCOLA “ISMÊNIA DE JESUS” 
R. Cap. José Gallo, 1514 - São Caetaninho - Rib. Pires 

CEP: 09402-530  -  SP – Fone/Fax: 4828-3103 
Celular: 11-96484-9087 

 

QUARTA-FEIRA 35 Minutos Reconhecer os números e sua sequência, 
agrupar elementos segundo a sua 
quantidade, raciocínio lógico, memorização 
coordenação motora, leitura e escrita. 

As crianças vão observar, fazer a leitura da sequência da 
família do numeral 30 que há na atividade, para que 
possam realizar o treino da escrita dos números  nos 
quadrados disponibilizados ao lado de cada um deles. 

QUINTA-FEIRA 40 Minutos  Artes visuais, identificar as características 
visuais das roupas típicas da festa junina, 
sua tradição cultural, respeito ao trabalho 
do homem do campo, coordenação motora, 
recorte, colagem e pintura. 
 

As crianças deverão observar os detalhes dos trajes típicos de 
festa junina que estão nas imagens da menina e do menino.  
 Após a observação, como sugestão, podem realizar a pintura 
com tinta guache, lápis de cor, podem colar retalhos de 
tecido, lantejoulas, fitas coloridas e, por fim, pedir aos 
pais/responsáveis que tirem uma foto para mostrar o 
resultado final.  

SEXTA-FEIRA- 
Juntamente com 
atividade de Recreação. 

30 MINUTOS  Trabalhando cantigas para utilizar 
diferentes formas sonoras disponíveis no 
ambiente de brincadeiras cantadas, canções, 
músicas e melodias, coordenação motora e 
associação. 
Confecção de um balão com copinhos que 
podem ser reciclados, para decorar a casa 
da criança nesse período de festejos 
juninos. 

As monitoras Márcia e Kelly produziram um vídeo 
explicativo sobre o que é Cantiga e sua importância. 
 Haverá uma atividade de complementação para que a criança 
realize sobre o que entendeu sobre assunto, confecção de um 
balão de copinhos descartáveis, que podem ser reciclados. 
Link: https://youtu.be/c8abCB8ZQyw 

 
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 
 

 
 


