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

PLANO DE AULA SEMANAL DE ____16 ____ A ____20__ 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  Incentivar os hábitos de higiene pessoal, a 
importância desses cuidados e a prevenção de 
doenças, a partir desses cuidados com o corpo e 
a saúde. 

Será oferecido as crianças um vídeo explicativo sobre saúde e   
hábitos de higiene pessoal.  
Após o vídeo, haverá uma atividade complementar com relação ao 
tema. 
Link: https://youtu.be/-df6JDuzSB8  

TERÇA-FEIRA 25 Minutos Família silábica da letra J, relacionar elementos 
sonoros com sua representação escrita, 
identificar semelhanças e diferenças entre os 
sons das letras. 

As crianças deverão realizar a leitura dos sons das sílabas, observar 
as letras, identificar as imagens correspondentes a cada sílaba 
inicial e realizar a escrita para completar as palavras. 

QUARTA-FEIRA 30 Minutos Incentivar os hábitos de higiene pessoal, a 
importância desses cuidados e a prevenção de 
doenças, a partir desses cuidados com o corpo e 
a saúde, coordenação motora e observação. 

Pedir as crianças para completar os espaços com as letras que estão 
faltando, observar as imagens e realizar a leitura respondendo quais 
são os nomes de cada uma e por fim realizar um lindo colorido. 

QUINTA-FEIRA 25 Minutos  Números, sequência, memorização, 
coordenação motora, espaçamento, pintura e 
escrita. 

A monitora ofereceu um vídeo com a leitura dos números da 
família do numeral 50. As crianças deverão observar os números, 
fazer a leitura dos mesmos e seguir a sequência dos números para  
realizarem o treino da escrita dos mesmos. 
Link: https://youtu.be/10yqaFBWv6A  
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SEXTA-FEIRA 30 MINUTOS  Incentivar as crianças sobre a importância dos 
cuidados com a higiene bucal. 

Vídeo com a estória “Aninha e seus dentinhos”..Após o vídeo, as 
crianças deverão expor o que entenderam sobre o assunto, por meio 
de um vídeo ou áudio. 
Link: https://youtu.be/poskbiF78BA  

 
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. 
.___________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer se. 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

QUARTA-FEIRA – 18 
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  

 


