
ismenia.jesus@yahoo.com.br CASA DOS POBRES 

 

CENTRO ESPÍRITA “ISMÊNIA DE JESUS”  
R. Capitão José Gallo, 1074 - Centro - Ribeirão Pires 

CEP: 09400-080  -  SP  -   Fone/Fax:4828-1146 
 
 

LAR ESCOLA “ISMÊNIA DE JESUS” 
R. Cap. José Gallo, 1514 - São Caetaninho - Rib. Pires 

CEP: 09402-530  -  SP – Fone/Fax: 4828-3103 
Celular: 11-96484-9087 

 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA: Jardim 1 – Semana 25 

 
PLANO DE AULA SEMANAL DE   08/09__________ A _      10/09________ 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   
 

 

TERÇA-FEIRA FERIADO   

QUARTA-FEIRA Em media 30 minutos.  Incentivar e inspirar o sentimento de patriotismo, despertando a 
importância de amar seu país, a partir do respeito pelo seu 
próximo e as riquezas naturais, culturais e artísticas nele 
existentes, além de promover a inserção aos símbolos 
representativos nacionais brasileiros, assim como explicar sua 
importância e significados; trabalhando cidadania, coordenação 
motora; cores e formas. Comemorar a independência do Brasil, 
desenvolver a linguagem oral e corporal. 

A criança deverá assistir ao vídeo oferecido pela 
monitora, onde, por meio de uma história cantada, fala  
sobre o 7 de setembro, em seguida uma atividade para 
colorir imagens relativas à data e cantar a musiquinha 
da Independência. 
Link: https://youtu.be/PNEcJG4brKM  
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QUINTA-FEIRA Em media 30minutos. Incentivar e inspirar o sentimento de patriotismo, despertando a 
importância de amar seu país, a partir do respeito pelo seu 
próximo e as riquezas naturais, culturais e artísticas nele 
existentes, além de promover a inserção aos símbolos 
representativos nacionais brasileiros, assim como explicar sua 
importância e significados; trabalhando cidadania, coordenação 
motora; cores e formas. Comemorar a independência do Brasil, 
treino numérico. 

A criança deverá fazer as atividades oferecidas pela 
monitora, onde terá que produzir e pintar com as 
mesmas cores, em seguida ligar cada conjunto de 
figuras aos números correspondentes.  

SEXTA-FEIRA Em media 30 minutos Incentivar e inspirar o sentimento de patriotismo, despertando a 
importância de amar seu país, a partir do respeito pelo seu 
próximo e as riquezas naturais, culturais e artísticas nele 
existentes, além de promover a inserção aos símbolos 
representativos nacionais brasileiros, assim como explicar sua 
importância e significados; trabalhando cidadania, coordenação 
motora; cores e formas. Comemorar a independência do Brasil, 
desenvolver a linguagem oral e corporal. 

A criança deverá assistir ao vídeo oferecido pela 
monitora, onde ensina sobre o significado das cores da 
bandeira do Brasil e, em seguida, uma atividade lúdica, 
que  criança deverá ouvir os comandos e pular de cor 
em cor, associando ao significado da Bandeira. 
Link: https://youtu.be/ly7TpBSqHu4  

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE  A SEMANA: Traços, sons, cores, e formas . Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. Corpo, gestos e movimentos  
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:__ Brincar, participar, explorar e  expressar 

 

QUARTA-FEIRA - 
RECREAÇÃO 

Em media 30 minutos.  Incentivar e inspirar o sentimento de patriotismo, despertando a 
importância de amar seu país, a partir do respeito pelo seu 
próximo e as riquezas naturais, culturais e artísticas nele 
existentes, além de promover a inserção aos símbolos 
representativos nacionais brasileiros, assim como explicar sua 
importância e significados; trabalhando cidadania, coordenação 
motora; cores e formas. Comemorar a independência do Brasil, 
desenvolver a linguagem oral e corporal. 

A criança vai confeccionar juntamente com a pro uma 
bandeira com forminhas de papel nas cores da bandeira 
e suas formas geométricas. 
 

 


