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

PLANO DE AULA SEMANAL DE ____26_____ A ____30__ DE _JULHO DE 2021 
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  Ressaltar a importância dos avós na família e na 
sociedade, internalizar valores morais, éticos e 
sentimentos da relação humana.  

Vídeo realizado pela monitora, ensinando uma música para as 
crianças homenagearem seus avós e, por fim, fazer um desenho do 
que mais gosta de fazer na casa dos avós. 
Link: https://youtu.be/-vvrrgsxj8k 

TERÇA-FEIRA 25 Minutos Relacionar elementos sonoros, sílabas com sua 
representação oral e escrita, identificar 
diferenças e semelhanças entre os sons das 
sílabas. 

Vídeo oferecido pela monitora explicando sobre a família silábica 
da letra G, por fim uma atividade de complementação das sílabas e 
dos seus sons. 
Link: https://youtu.be/pkAGaFtoKcc 

QUARTA-FEIRA 30 Minutos Identificar os animais domésticos, relacionando 
se aos espaços de convivência, compartilhar 
com outras crianças situações de cuidado e 
respeito com os animais. 
 

Após assistirem ao vídeo que explica sobre os animais de 
estimação, pedir as crianças para identificarem quais animais são 
domésticos nas imagens. 
Link: https://youtu.be/WJaP2qmOCi8 

QUINTA-FEIRA 30 Minutos  Identificar os animais domésticos, relacionando-
se aos espaços de convivência, compartilhar 
com outras crianças situações de cuidado e 
respeito com os animais. 

Pedir as crianças para identificar nas imagens da atividade proposta, 
quais são os animais domésticos e quais são os animais selvagens, 
pintando de cores diferentes. 
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SEXTA-FEIRA 30 MINUTOS  Artes visuais, auxiliar na construção da 
identidade, visualizar as diferenças existentes, 
trabalhar o cuidado, o sentimento e o respeito 
com relação aos animais. 

Sugerimos que os pais/responsáveis possam tirar uma foto da 
criança com o seu animal de estimação ou que a criança possa fazer 
um desenho.  
Depois a criança deverá contar por meio de um áudio qual é o nome 
dele (a), quanto tempo tem, qual é a importância do mesmo em sua 
vida e quais os cuidados que devemos ter com o nosso  animal de 
estimação e os demais animais selvagens. 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, cores, sons, formas, relações, escuta, fala, pensamento e imaginação, o 
eu, o outro e o nós. ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer 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 
 

 


