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

PLANO DE AULA SEMANAL DE ____13____ A ____17__ DE _SETEMBRO_________________ 
MONITORAS:Márcia CristinaF.C.Galiano___________________________________________________________________________ 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (PARCIAL) 
 

DIAS DA SEMANA 
TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-FEIRA 30 MINUTOS Conscientizar e sensibilizar sobre as questões 
ambientais, incentivando o cuidado e respeito 
com o meio ambiente, criatividade e 
coordenação motora. 

Vídeo com a música sobre a natureza e meio ambiente após uma 
atividade complementar sobre o tema. 
Link: https://youtu.be/Cj-4g-T0ins  

TERÇA-FEIRA 25 MINUTOS Reconhecer os sons das letras que formam as 
sílabas, observar e identificar as características 
com relação ao tempo. 

Atividade em que será apresentado a família silábica M, com 
explicação, leitura e treino da escrita por parte das crianças nos 
espaços correspondentes. 
A segunda atividade, a monitora explicará sobre o tempo e suas 
sensações, por fim as crianças deverão associar as imagens a cada 
tipo de temperatura (calor , frio , com vento , com chuva).  

QUARTA-FEIRA 25 Minutos Conhecer os quatro elementos que compõem a 
natureza, identificando as suas características, 
associação e observação. 

Vídeo com uma estória contada sobre os 4 elementos que compõem 
a natureza, por fim as crianças deverão observar as imagens, 
identificar de qual elemento é, para fazer a associação correta. 
LINK: https://youtu.be/Li2e5-iMYLI  

QUINTA-FEIRA 25 Minutos  Perceber as relações entre quantidade e a 
sequência numérica. 

Apresentação da família do numeral 70, atividade complementar de 
recorte e colagem, colocando os números na sequência numérica e 
por fim realizar um lindo colorido. 
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SEXTA-FEIRA 25 MINUTOS  Desenvolver senso e noção de sequência e 
passagem do tempo através das estações do ano 
e sua temperatura, uso da criatividade, 
imaginação, coordenação motora e 
espaçamento. 

Vídeo com uma música sobre as estações do ano, após uma 
atividade em que será trabalhada a criatividade, observação, 
traçados, sequência e pintura. 
Link: https://youtu.be/jlNoF8GEGWc  

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

 

QUARTA-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. 

 


