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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA: Jardim 1 – SEMANA 19 

 
PLANO DE AULA SEMANAL DE   26/07_________ A _30/05________ 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 Reforçar noções de respeito aos mais velhos; ampliar a 
capacidade de linguagem e expressão. 
 
 

A criança deverá assistir ao vídeo oferecido pela 
monitora onde ensina a confeccionar um cartão para o 
dia dos avós.  
Link: https://youtu.be/ZZskWkN2Hyc  

TERÇA-FEIRA Em media 45 minutos. Relacionar as letras iniciais das figuras com as letras 
desenvolver atenção, memória, oralidade e amplia o 
vocabulário. 

A criança terá que pintar a letra k da sua cor favorita. 
Em seguida a criança deverá cobrir a letra k. 
 

QUARTA-FEIRA Em media 45 minutos.  Identificar os animais domésticos relacionando-os aos espaços 
de convivência. 
Construir vínculos afetivos com os animais de estimação, 
desenvolver hábitos de cuidado e respeito com os animais. 
Identificar os animais domésticos. 

A criança deverá assistir ao vídeo oferecido pela 
monitora, onde fala um pouco sobre animais domésticos 
e em seguida uma atividade para a criança desenhar seu 
animal estimação. 
LINK: https://youtu.be/p750AEvloag 
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QUINTA-FEIRA Em media 45 minutos. Identificar os animais domésticos relacionando-os aos espaços 
de convivência. 
Construir vínculos afetivos com os animais de estimação, 
desenvolver hábitos de cuidado e respeito com os animais. 
Identificar os animais domésticos.  

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela 
monitora, onde terá que descobrir qual o animal que 
podemos ter em casa, despois ligue até a Mônica. 
 

SEXTA-FEIRA Em media 45 minutos. Identificar os animais domésticos relacionando-os aos espaços 
de convivência. 
Construir vínculos afetivos com os animais de estimação, 
desenvolver hábitos de cuidado e respeito com os animais. 
Identificar os animais domésticos.  

A criança deverá fazer a atividade oferecida, onde terá 
que ligar os pontos em ordem numérica e descobrir qual 
animal que se formou. 
 

 
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. O eu, o outro e o nós. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:__ Brincar, participar, explorar e  expressar-se. 
 

 

SEGUNDA-FEIRA –
RECREAÇÃO – PRO 
KELLY 

20 minutos  Além de divertido, brincar de faz de conta ajuda as crianças a 
aprenderem muito sobre si mesmas e o mundo à sua volta. As 
crianças aprendem muito por meio de sua imaginação.  Aprender 
sobre si e o outro; enfrentar medos e novidades; resolução de 
problemas; linguagem e comunicação; fazer alusão à data 
comemorativa. 

A sugestão é a criança assistir ao vídeo de fantoches, onde a 
Chapeuzinho Vermelho faz uma homenagem para sua avó, 
declamando o poema de Manoel Cavalcante “Na casa da 
minha avó”. A proposta é a criança enviar um vídeo dizendo 
se na casa de sua avó é como relata o poema ou não, 
juntamente com seus avós para podermos conhecer. 
Link: https://youtu.be/nU7YSxHgoJo 
 

 


