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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA: Jardim 1 – SEMANA 27 

 
PLANO DE AULA SEMANAL DE   20/09_________ A _      24/09________ 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 Trabalhar a percepção tátil, a coordenação motora, as cores as 
medidas, texturas. Despertar o interesse pela preservação do meio 
ambiente, desenvolvendo a curiosidade e a prática investigadora 
de cada criança. 

A criança deverá assistir ao vídeo feito pelas monitoras, 
onde ensina sobre as estações do ano. Em seguida uma 
atividade para as crianças identificarem as estações do 
ano e fazerem a colagem  da figura correspondente à 
estação do ano. 
Link: https://youtu.be/NJEZr6zcXns  

TERÇA-FEIRA Em media 25 minutos Trabalhar a coordenação motora, criatividade, espaçamento e 
concentração. 

Em comemoração ao Dia da Árvore, as crianças estarão 
colando bolinhas de papel crepom verde para formar as 
folhas que estão faltando na imagem. 

QUARTA-FEIRA Em media 30 minutos.  Trabalhar a percepção tátil, a coordenação motora, as cores as 
medidas, texturas. Despertar o interesse pela preservação do meio 
ambiente, desenvolvendo a curiosidade e a prática investigadora 
de cada criança. 

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela 
monitora, onde conta uma historia sobre a 
transformação da lagarta, em seguida  montar de forma 
lúdica toda a transformação da lagarta até chegar na 
borboleta. 
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QUINTA-FEIRA Em media 30minutos. Trabalhar a percepção tátil, a coordenação motora, as cores as 
medidas, texturas. Despertar o interesse pela preservação do meio 
ambiente, desenvolvendo a curiosidade e a prática investigadora 
de cada criança. 

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela 
monitora, onde terá que pintar conforme as cores 
numeradas.  
 

SEXTA-FEIRA Em media 30 minutos Trabalhar a percepção tátil, a coordenação motora, as cores as 
medidas, texturas. Despertar o interesse pela preservação do meio 
ambiente, desenvolvendo a curiosidade e a prática investigadora 
de cada criança. 
 

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela 
monitora, onde terá que desenhas as partes que faltam e 
deixar tudo bem colorido. 
Em seguida pintar conforme se pede na atividade. 
 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE  A SEMANA: Traços, sons, cores, e formas . Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. Espaço, tempo, quantidades relações e transformações. O eu, o outro e o nós. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:__ Brincar, participar, explorar e  expressar 

 

TERÇA-FEIRA – 
RECREAÇÃO 

40 MINUTOS Trabalhar a percepção tátil, a coordenação motora, as linhas e 
cores, medidas e texturas. Despertar o interesse pela preservação 
do meio ambiente, formas de vida e de sua sobrevivência; 
incentivar o respeito pelas flores, enfatizar a construção de 
valores, como respeito à pluralidade e á diversidade; pintura, 
criatividade. 

A proposta é preparar uma escultura, reutilizando 
rolinhos de papel higiênico cortados em tiras, lápis de 
cor, giz de cera, tinta guache e cola para fazer a copa da 
árvore, formando a sua silhueta com papel colorido e o 
tronco será feito com o rolinho de papel higiênico 
inteiro, que será colorido com as mãozinhas das 
crianças. 
Será uma escultura em comemoração ao dia da árvore. 

 


