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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA: Jardim II – SEMANA 25 

PLANO DE AULA SEMANAL DE ____06____ A ____10__ 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     
  

 

TERÇA-FEIRA FERIADO   

QUARTA-FEIRA 25 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, fortalecer a 
percepção sobre o contexto histórico, 
observação, raciocínio lógico e coordenação 
motora. 

Vídeo explicativo sobre a Independência do Brasil, após 
haverá uma atividade complementar  para que as crianças 
realizem sobre o tema apresentado, de observação e treino 
numérico. 
Link: https://youtu.be/PNEcJG4brKM  

QUINTA-FEIRA 25 Minutos  Artes visuais, coordenação motora, 
criatividade, recorte e pintura. 

A atividade proposta será, para que as crianças possam 
confeccionar uma gravata em homenagem à Independência 
do Brasil, poderão realizar a pintura com tinta guache, lápis 
de cor, giz de cera, conforme a criatividade. 
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SEXTA-FEIRA 25 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, fortalecer a 
percepção sobre o contexto histórico, 
observação, raciocínio lógico e coordenação 
motora.. 

Vídeo explicativo sobre as cores da bandeira do Brasil e uma 
atividade complementar sobre o tema, para pintar a bandeira 
conforme suas cores. 
Link: https://youtu.be/p6UhEE_Rtdg  

 
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 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. 

Confeccionar um painel com formato da bandeira nacional, 
trabalhando suas cores e formas e, por último, colorir uma pulseira 
em comemoração ao dia da pátria. 

 


