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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA: Jardim 1 – SEMANA 21 

 
PLANO DE AULA SEMANAL DE   09/08__________ A _      13/08________ 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 
– JUNTAMENTE 
COM 
RECREAÇÃO 

Em media 30 minutos Despertar os hábitos de uma boa alimentação e a 
importância de consumir alimentos saudáveis, favorecendo 
sua qualidade de vida e a de seus familiares. 

A criança deverá assistir ao vídeo feito pelas 
monitoras, onde ensina sobre alimentação saudável e 
um desafio, onde pais/responsáveis deverão colocar 
sobre a mesa alguns alimentos e a criança deverá 
identificar qual é saudável ou não. 
Link: https://youtu.be/NbMcGGnQf5c  

TERÇA-FEIRA Em media 30 minutos. Desenvolver atenção, memória, oralidade e ampliar o 
vocabulário. 
 
 

A criança deverá fazer atividade oferecida pela 
monitora, onde apresenta a letra M e terá que fazer o 
contorno da letra com tinta guache ou lápis de cor, em 
seguida cobrir a letra M. 
 

QUARTA-FEIRA Em media 30 minutos.  Despertar os hábitos de uma boa alimentação e a 
importância de consumir alimentos saudáveis, favorecendo 
sua qualidade de vida e a de seus familiares. 
 

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela 
monitora, onde terá que desenhar no prato o alimento 
saudável que ela gosta, em seguida pintar as frutas 
que gosta.  
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QUINTA-FEIRA Em media 30minutos. Desenvolver noção de grandeza, ampliar sua capacidade de 
observação, percepção visual, concentração e criatividade. 
 

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela 
monitora, onde terá que observar a imagem e 
diferenciar do pequeno e grande 
 

SEXTA-FEIRA – 
JUNTAMENTE 
COM 
RECREAÇÃO 

Em media 30 minutos Despertar os hábitos de uma boa alimentação e a 
importância de consumir alimentos saudáveis, favorecendo 
sua qualidade de vida e a de seus familiares. 

A criança deverá assistir ao vídeo oferecido pelas 
monitoras, onde reforçam com uma atividade lúdica e 
uma estória para reforçar as diferenças entre 
alimentos saudáveis ou não, além de atividades 
físicas. 
LINK: https://youtu.be/l1-6dNhVFrc  
 

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

 
 


