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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA: Jardim 1 – SEMANA 26 

 
PLANO DE AULA SEMANAL DE   13/09_________ A _      17/09________ 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 Explorar o meio ambiente com curiosidade, percebendo-
se as transformações, demonstrar atitude de cuidado. 
 
 
 

A criança deverá assistir ao vídeo oferecido pela monitora, 
onde fala sobre natureza; em seguida uma atividade, onde a 
criança terá que observar a natureza a sua volta e juntar as 
folhinhas que encontrar  no chão e fazer uma colagem usando 
a criatividade. 
Link: https://youtu.be/2LturBJgOTs   

TERÇA-FEIRA Em media 30 minutos. Explorar o meio ambiente com curiosidade, percebendo-
se as transformações, demonstrar atitude de cuidado. 

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela monitora, 
onde terá que ouvir a estória do João e o pé de feijão, em 
seguida duas atividades relativas à estorinha.   
 

QUARTA-FEIRA Em media 30 minutos.  Desenvolver autonomia para explorar, experimentar, criar. 
 

A criança deverá assistir ao vídeo oferecido pela monitora, 
onde fala sobre os quatro elementos da natureza. Em seguida 
uma atividade relacionada ao assunto. 
Link: https://youtu.be/z4NEHzDvpAI  

QUINTA-FEIRA Em media 30minutos. Desenvolver, autonomia para explorar, experimentar, criar; 
estimular a coordenação motora e visual, trabalhando 
movimentos corporais, ajudando na percepção e atenção.  

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela monitora, 
onde terá que fazer uma atividade para ligar os quatro 
elementos as figuras corretas. 
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SEXTA-FEIRA Em media 30 minutos Despertar o interesse pela preservação do meio ambiente, 
estimular a percepção tátil; trabalhar coordenação motora. 

A criança deverá assistir ao vídeo com a musiquinha sobre as 
estações e uma atividade  
Link: https://youtu.be/jlNoF8GEGWc  

 
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 

50 minutos  Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, 
resultantes de ações sobre eles, em experimentos, 
envolvendo fenômenos naturais e artificiais; de uma maneira 
diferente, passar nossos conhecimentos, importância de 
cuidar da mãe natureza, da importância das plantas em 
nossas vidas e suas diversas utilidades, desenvolver a 
capacidade de compreender, interpretar, respeitar e 
transformar o mundo em que vivemos.  

Assistir ao vídeo oferecido pela monitora e após, num 
copinho descartável, farão a plantação de uma sementinha 
e irão acompanhar o seu desenvolvimento, cuidarão para 
que ela se desenvolva até poderem levar para casa. 
Link:  https://youtu.be/R3Sb_eIpvyQ - A Sementinha que 
não queria nascer. 

 


