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

PLANO DE AULA SEMANAL DE ____30 de  AGOSTO ___ A ___3__ DE  SETEMBRO________________ 
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  Trabalhar a concentração, reconhecer as 
letras do alfabeto, os sons e coordenação 
motora. 

As crianças deverão prestar atenção à letra que a monitora 
ditar e identificar qual é, colorir e, por fim, realizar o treino 
da escrita. 

TERÇA-FEIRA 25 Minutos Família silábica da letra L, ampliar o 
vocabulário oral e escrito, por meio da 
formação de palavras e a construção por 
meio 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. 

QUARTA-FEIRA 25 Minutos Relacionar números, quantidades e sua 
sequência. 

Será realizada a leitura, junto com a monitora da sequência 
da família do numeral 60 e por fim será realizado o treino da 
escrita dos números. 

QUINTA-FEIRA 25 Minutos  Artes visuais, desenvolver habilidades de 
interpretação, criatividade, espaçamento, 
cores, formas, concentração e coordenação 
motora. 

As crianças deverão observar todos os detalhes da imagem, 
suas formas, os tamanhos, espaços existentes a serem 
respeitados para realizar uma pintura. 
Como sugestão podem misturar as cores e criando uma 
pequena estória sobre o personagem principal.  
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SEXTA-FEIRA 25 Minutos Proporcionar às crianças as diversas formas 
de expressão, interpretação, criatividade, 
movimentos, gestos e coordenação motora. 

Vídeo em que há uma estória em que é utilizado o 
movimento das mãos para criar os personagens , mostrar as 
suas características e como sugestão a crianças poderá refazer 
a estória utilizando novos gestos com as mãos , o importante 
é usar a criatividade e atenção.  
Link: https://youtu.be/d36AOM9FqG4  

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, cores, sons, formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, corpo, 
gestos e movimentos, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer se. 
 

 

QUARTA-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. 

 


