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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA: Jardim 1 – SEMANA 18 

 
PLANO DE AULA SEMANAL DE   19/07_________ A _23/07________ 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 Desenvolver percepção visual, auditiva, coordenação 
viso-motora. 
 
 
 
 

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela 
monitora, onde terá que ligar cada vogal ao desenho 
cujo nome é iniciado por ela e copie-a nos quadros ao 
lado. Essa atividade é para relembrar as vogais.  

TERÇA-FEIRA Em media 45 minutos. Tem como objetivo trabalhar na criança, noção de 
respeito e amizade, valorizando o ambiente e as 
pessoas com quem convive, identificando 
semelhanças e diferenças. 
 
 
 

A criança deverá ouvir a estória oferecida pela 
monitora, que fala sobre as descobertas que as 
pessoas podem fazer para encontrar novos amigos, 
reconhecendo semelhanças e diferenças. Após, a 
sugestão é que mandem um vídeo, apresentando-se 
para os amigos, falando um pouco sobre si mesmo, 
seus hábitos, gostos, com que mora, se tem bichinho 
de estimação, enfim ... fala um pouco de si mesmo 
para que as amiguinhos consigam se conhecer.  
Link: https://youtu.be/uyAkjS8cvvI 
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QUARTA-FEIRA Em media 45 minutos.  Desenvolver atenção, memória, oralidade e 
integração, ampliar vocabulário. 
 
 

A criança deverá fazer a atividade oferecida, onde 
terá que copiar a primeira letrinha de cada palavra 
nos quadrinhos correspondentes. 
 

QUINTA-FEIRA Em media 45 minutos. Possibilitar o desenvolvimento das percepções 
visuais, auditivas e sensório- motoras e estabelecer 
suas relações com quantidade, identificar e nomear 
os números. 

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela 
monitora, onde terá que completar as sequências 
numéricas.    
 

SEXTA-FEIRA Em media 45 minutos. Tem como objetivo possibilitar à criança um 
primeiro contato com a diversidade entre letras e 
números existentes.  
 

A criança deverá fazer a atividade oferecida, onde 
terá que pintar os balões, seguindo a legenda. A 
criança irá diferenciar números de letras. 
 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE  A SEMANA: Traços, sons, cores, e formas . Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. Espaço, tempo, quantidade, relações e 
transformações.___________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:__ Brincar, participar, explorar e  
expressar.____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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TERÇA-FEIRA 
ATIVIDADE 
DE 
RECREAÇÃO 

30 minutos  Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 
interação com crianças e adultos; demonstrar interesse e 
atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, 
diferenciando escrita de ilustrações e, acompanhando, com 
orientação do adulto--leitor, a direção da leitura (de cima 
para baixo, da esquerda para a direita); oferecendo 
oportunidade de a criança exteriorizar seus sentimentos, 
identificando pessoas ao seu redor como amigos. 

A monitora ofereceu um vídeo onde faz alusão ao dia do 
amigo e ensina a fazer um cartãozinho com o contorno 
das mãos da criança, utilizando guache para pintar e 
colocar os nomes dos amigos que a criança gostaria de 
ter por perto. 
LINK: https://youtu.be/CNYW7VuJdfc 
 

 


