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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA: Jardim 1 – SEMANA 24 

 
PLANO DE AULA SEMANAL DE   30/08__________ A _      03/09________ 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 Desenvolver atenção, memória, oralidade e ampliar 
vocabulário. 
 

A criança deverá fazer atividade oferecida pela 
monitora, onde apresenta a letra N para pintar e, 
em seguida, cobrir o pontilhado. 

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

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela 
monitora, onde terá que cobrir todo o pontilhado, 
passando o lápis sobre ele com muito cuidado. 

QUARTA-FEIRA Em media 30 minutos.  Desenvolver o raciocínio lógico, psicomotricidade, a 
coordenação motora e a criatividade. 
 
 

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela 
monitora, onde terá observar e pintar aqueles cujas 
formas são semelhantes ás do primeiro quadro. 

QUINTA-FEIRA Em media 30minutos. 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 desenhar gotinhas de 
chuva nas nuvens para completar o total indicado 
pelo número. 
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SEXTA-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 observar os conjuntos e 
completar o quadro com ajuda do responsável.  

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE  A SEMANA:Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaço, tempo, 
quantidades relações e transformações. Traços, sons, cores e 
formas.__________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:__ Brincar, participar, explorar e  
expressar.____________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

TERÇA-FEIRA - 
RECREAÇÃO 

Em media 30 minutos. Cores, formas, motricidade, coordenação motora, atenção, 
observação, despertar o interesse em seguir o que se pede. 

A monitora espalhou pelo chão algumas formas 
geométricas coloridas.  
A criança deverá prestar bem a atenção na forma 
que a pro falar e, em seguida, deverá ir até ela, 
falar sobre ela, por exemplo: Qual é a cor? Quais 
objetos encontramos nessa forma? O que mais 
encontramos nessa cor? E o que mais a 
criatividade permitir. 

 


