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

PLANO DE AULA SEMANAL DE ____09_____ A ____13__ DE _Agosto_________________ 
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  Reconhecer a importância da alimentação 
saudável para o nosso organismo, incentivar o 
consumo de vitaminas, frutas, verduras e 
legumes. 

Vídeo oferecido pela monitora sobre a importância das 
vitaminas em nosso corpo e quais as suas funções. 
Após, as crianças deverão realizar a atividade complementar 
para exporem o que gostam de comer diariamente, assim 
como o que entenderam sobre o tema. 
Link:  https://youtu.be/dxUDmtU6-mI  

TERÇA-FEIRA 25 Minutos Memorizar imagens, trabalhar o raciocínio e a 
relação entre imagens e sua sequência; 
coordenação motora, pintura e recorte. 

Confecção de um jogo da memória, formando seus pares, a 
fim de memorizarem os alimentos saudáveis que devemos 
consumir diariamente. 

QUARTA-FEIRA 30 Minutos Reconhecer e incentivar a importância da 
alimentação saudável em nosso organismo e a 
importância do consumo de vitaminas, frutas, 
verduras e legumes. 

Vídeo realizado pela monitora, com uma estória e uma 
música sobre as frutas e por fim pedir as crianças para 
realizarem a atividade complementar com uma pintura. 
https://youtu.be/avh5S-p8C4E  

QUINTA-FEIRA 25 Minutos  Artes visuais, coordenação motora, 
criatividade, recorte e pintura. 

A atividade proposta será para as crianças montarem uma 
cesta de frutas, realizando a pintura, o recorte e a colagem. 
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SEXTA-FEIRA – 
JUNTAMENTE COM 
RECREAÇÃO 

30 MINUTOS  Reconhecer e incentivar a importância da 
alimentação saudável, conhecer a alimentação 
não saudável, incentivando assim o consumo 
de vitaminas, frutas, verduras e legumes, 
coordenação motora e agilidade. 

Vídeo realizado pelas monitoras, sobre a alimentação 
saudável e a alimentação não saudável, após as crianças vão 
participar junto com os pais / responsáveis de uma 
brincadeira com relação ao tema proposto. 
LINK: https://youtu.be/xJw86LOx8j4  

 
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. 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 


