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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA: Jardim 1 – SEMANA 22 

 
PLANO DE AULA SEMANAL DE   16/08__________ A _      20/08________ 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 Em media 30 minutos Demonstrar progressiva independência no 
cuidado com seu corpo.  

A criança deverá fazer atividade oferecida pela monitora, onde 
ensina sobre higiene corporal e a criança terá que identificar e 
pintar os objetos de higiene. 
 

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

A criança deverá fazer atividade oferecida pela monitora, onde 
terá que procura no caça letra todas as letrinhas que já 
conheceu de A até M, deixando bem colorido. 
 

QUARTA-FEIRA Em media 30 minutos.  Identificar e nomear os números. Estabelecer a 
relação correspondência do número e a 
quantidade, possibilitar o desenvolvimento das 
percepções visuais auditivas e sensório-
motoras. 

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela monitora, 
onde terá que finalizar o desenho da escova de dente ligando os 
pontos, em seguida conte e registe. 
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QUINTA-FEIRA Em media 30minutos. Demonstrar progressiva independência no 
cuidado com seu corpo.  
 
 

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela monitora, 
onde terá que observar e pintar apenas os objetos que a criança 
usa no banho. 
 

SEXTA-FEIRA Em media 30 minutos Demonstrar progressiva independência no 
cuidado com seu corpo.  
 

 

A criança deverá assistir ao vídeo oferecido pela monitora, 
onde ensina uma atividade sobre higiene. 
Link: https://youtu.be/Mu4EOWnEuso  

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE  A SEMANA: Corpo, gestos e movimento  . 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.____________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

TERÇA-FEIRA -17.08 
RECREAÇÃO 

30 MINUTOS  (EI03CG04 Adotar hábitos de autocuidado 
relacionados à higiene, alimentação, conforto e 
aparência. Nesta atividade vamos ver a importância 
de ter hábitos saudáveis com o nosso corpo e o 
ambiente onde vivemos. 

A monitora está oferecendo um vídeo que fala sobre hábitos 
saudáveis com nosso corpo e o ambiente onde vivemos. Após o 
vídeo a proposta é fazer uma roda de conversa com a família para 
falar um pouquinho dos  cuidados  com a saúde e higiene da sua 
família.  
Link: https://youtu.be/MAjAelZ4aHw  

 


