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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA: Jardim II – SEMANA 23 

PLANO DE AULA SEMANAL DE ____23_____ A ____27__ 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 25 Minutos  Identificar a importância cultural do folclore, 
valorizar e manter viva a nossa riqueza cultural. 

A monitora está oferecendo um vídeo explicativo sobre o que é 
Folclore e atividade complementar sobre o tema apresentado, fazer 
a capa do Álbum do Folclore. 
Link: https://youtu.be/qo_FXhTHw_w  

TERÇA-FEIRA 25 Minutos Trabalhar a coordenação motora fina, noções de 
espaço, direção e lateralidade. 

As crianças deverão identificar, por meio das imagens,  os nomes 
dos personagens do folclore , realizar a pintura e, por fim, colar as 
mesmas de acordo com os nomes correspondentes. 

QUARTA-FEIRA 25 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 e silábico. 

Foi oferecida uma imagem do soldado para a criança completar a 
palavra com as letras que faltam e, em seguida, pintar os 
quadradinhos correspondentes ao número de letras da palavra 
soldado e fazer a representação numérica ao final. 

QUINTA-FEIRA 25 Minutos  Família silábica da letra K, ampliar o vocabulário 
oral e escrito, por meio da formação e construção de 
palavras e a partir da junção das sílabas. 

Realizar a leitura das sílabas para identificar as iniciais dos nomes 
de cada imagem e por fim realizarem o treino da escrita, 
completando os espaços. 
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SEXTA-FEIRA 25 Minutos Proporcionar às crianças as diversas formas de 
expressão. 

Vídeo sobre o que são parlendas e por fim pedir para que as 
crianças com a ajuda dos pais/responsáveis, possam realizar uma 
pesquisa sobre uma parlenda e realizar o recorte e a colagem no 
caderno. 
Link: https://youtu.be/_uLRtEq_nBQ  

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, cores, sons, formas,  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 – 
RECREAÇÃO 

  25 minutos  (EI03EF04)Recontar histórias ouvidas e planejar 
coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, 
definindo os contextos, os personagens, a estrutura da 
história, trabalhando coordenação motora, colagem, 
atenção, criatividade ... 

Nesta atividade relacionada a semana do Folclore vamos trabalhar 
´´Boi Bumba`` onde vamos recontar a estória e confeccionar o 
personagem utilizando materiais reciclados. Segue o vídeo 
explicativo. 

Link: https://youtu.be/iZS_GHLvxDc  

 


