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

PLANO DE AULA SEMANAL DE ____20____ A ____24__ 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 Trabalhar coordenação motora, percepção visual, 
cores, formas, traços e criatividade. 

As crianças deverão realizar a pintura e o recorte das imagens, para 
montar um belo vaso de flor, correspondente ao início da 
primavera. 

TERÇA-FEIRA 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 25 Minutos Reconhecer a importância dos sons das sílabas, ampliar 
o vocabulário, leitura e treino da escrita. 

Será apresentada a família silábica da letra N. Com a ajuda dos pais 
ou responsáveis, as crianças, por meio de leitura do nome das 
imagens, deverão identificar e completar com as sílabas iniciais que 
estão faltando. 

QUINTA-FEIRA 25 Minutos  Estabelecer uma relação entre números e  a  quantidade 
correspondente e reconhecer a sequência numérica. 

Apresentação da família do numeral 80 e atividade complementar 
de leitura e treino da escrita dos números em sua sequência. 

SEXTA-FEIRA 25 MINUTOS  Trabalhar a memória visual, coordenação motora, 
concentração e sequência. 

As crianças deverão realizar a pintura, o recorte das imagens, 
verificar a sequência e, por fim, montar o quebra- cabeça da 
primavera. 
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, cores, sons, formas, relações, espaço, tempo, quantidades, 
transformações, escuta, fala, pensamento e imaginação.  
.___________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer se. 
 

 

QUARTA-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. 

 


