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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Jardim 1 – SEMANA 23 

 

PLANO DE AULA SEMANAL DE   23/08__________ A _      27/08________ 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 Observar e explorar o meio ambiente com curiosidade, 

percebendo-se como ser integrante, dependente, transformador e, 

acima de tudo, que tem atitudes de conservação. Conhecer a 

estória do Folclore Brasileiro, colagem, criatividade, coordenação 

motora. 

 

 

A criança deverá assistir ao vídeo oferecido pelas 

monitoras, onde conta uma lenda do folclore: o Boi 

Bumbá. Em seguida foi oferecida uma atividade, onde 

irá confeccionar um personagem com material 

reciclado. 

Link: https://youtu.be/l_F15SZD4d0  

TERÇA-FEIRA Em media 30 minutos. Observar e explorar o meio ambiente com curiosidade, 

percebendo-se como ser integrante, dependente, transformador e, 

acima de tudo, que tem atitudes de conservação, treino numérico.  

 

 

A criança deverá fazer atividade oferecida pela 

monitora, que primeiro irá contar a lenda do folclore 

brasileiro “A Cuca” e, em seguida, uma atividade de 

treino numérico.. 

 

QUARTA-FEIRA Em media 30 minutos.  Despertar o amor e o respeito pelo país de origem, prestando uma 

homenagem a um dos profissionais responsáveis por proteger 

nossa nação e manter a ordem social, treino numérico, associação 

entre quantidade e números. 

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela 

monitora, onde irá homenagear o dia do soldado. 

 

https://youtu.be/l_F15SZD4d0
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QUINTA-FEIRA Em media 30minutos. Observar e explorar o meio ambiente com curiosidade, 

percebendo-se como ser integrante, dependente, transformador e, 

acima de tudo, que tem atitudes de conservação, pintura, 

coordenação motora, recorte e colagem. 

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela 

monitora, onde irá apresentar uma lenda do folclore 

brasileiro do curupira, em seguida um quebra-cabeça 

desse personagem. 

 

SEXTA-FEIRA Em media 30 minutos Observar e explorar o meio ambiente com curiosidade, 

percebendo-se como ser integrante, dependente, transformador e, 

acima de tudo, que tem atitudes de conservação, desenvolvendo 

concentração, coordenação motora, memória e ritmo. 

A criança deverá assistir ao vídeo oferecido pela 

monitora, onde ensina uma brincadeira cantada do 

folclore brasileiro, que fala de várias brincadeiras do 

folclore. A atividade sugerida é que a criança escolha 

uma brincadeira e nos envie um vídeo ou fotos sobre 

aquela escolhida. 

Link: https://youtu.be/0cDhdW1zScA  

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE  A SEMANA: Traços, sons, cores, e formas . Escuta, fala, pensamento e imaginação. Corpo, 

gestos e movimentos ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:__ Brincar, participar, explorar e  

expressar.____________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://youtu.be/0cDhdW1zScA

