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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA: Jardim 1 – SEMANA 28 

 
PLANO DE AULA SEMANAL DE   27/09_________ A _      01/10_______ 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 Desenvolver a atenção, memória, oralidade e integração e ampliar 
o vocabulário. 
 
 

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela 
monitora, onde terá que pintar a letra O com tinta 
branca a dedo seguindo o contorno da letra, em seguida 
cobrir toda a letra. 

TERÇA-FEIRA Em media 30 minutos. Tem como objetivo formar o comportamento do cidadão enquanto 
usuário das vias pública na condição de pedestre, condutor ou 
passageiro preservando a sua própria vida e a dos demais ao seu 
redor. 

A criança deverá assistir ao vídeo oferecido pela 
monitora, onde ensina a atenção com educação no 
trânsito, em seguida duas atividades sobre semáforo.  
Link: https://youtu.be/GhwF2kzpJvc  

QUARTA-FEIRA Em media 30 minutos.  Tem como objetivo formar o comportamento do cidadão enquanto 
usuário das vias pública na condição de pedestre, condutor ou 
passageiro preservando a sua própria vida e a dos demais ao seu 
redor. 

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela 
monitora, onde ensina sobre meios de transporte. A 
criança terá que pintar os meios de transporte aéreos, 
circular os meios de transporte aquáticos e fazer um x 
nos meios de transporte terrestres. 
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QUINTA-FEIRA Em media 30minutos. Tem como objetivo formar o comportamento do cidadão enquanto 
usuário das vias pública na condição de pedestre, condutor ou 
passageiro preservando a sua própria vida e a dos demais ao seu 
redor. 
  

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela 
monitora, onde terá que dizer em voz alta o nome de 
cada meio de transporte e fazer um x nos que você já 
utilizou, em seguida terá que pintar o guarda de trânsito. 

SEXTA-FEIRA Em media 30 minutos Tem como objetivo formar o comportamento do cidadão enquanto 
usuário das vias pública na condição de pedestre, condutor ou 
passageiro preservando a sua própria vida e a dos demais ao seu 
redor. 

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela 
monitora, onde terá que pintar o livrinho de tudo que 
aprendeu sobre o trânsito. 
 

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

 
SEGUNDA-FEIRA - 
RECREAÇÃO 

30 Minutos A educação no trânsito tem como objetivo formar o 
comportamento do cidadão enquanto usuário das vias 
públicas na condição de pedestre, condutor ou 
passageiro. Conhecer as formas, cores e os 
significados das placas mais utilizadas no trânsito, 
semáforos e faixa de pedestres;  aprendizado já na 
educação infantil faz com que o aluno cresça com 
consciência, gerando uma mudança de 
comportamento e prevenindo acidentes 
 

Nesta atividade vamos juntos construir um circuito, destacando a 
faixa de pedestres e sinais de semáforo, utilizando as motocas da 
escola como veículos e, por fim, um joguinho para que  a criança  
possa fixar a importância do cuidado da sua vida e também do seu 
próximo. 

 


