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

PLANO DE AULA SEMANAL DE ____27__DE SETEMBRO __ A ____01__ DE _OUTUBRO_________________ 
MONITORAS:Márcia CristinaF.C.Galiano___________________________________________________________________________ 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 
 

DIAS DA SEMANA 
TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-FEIRA 30 MINUTOS Ensinar as crianças, sobre as regras do trânsito 
como uma forma de trabalhar a cidadania e a 
própria segurança e dos outros. 

Vídeo explicativo com o tema trânsito e uma atividade 
complementar para as crianças realizarem, para ver a compreensão 
no que diz respeito aos cuidados no trânsito. 
Link: https://youtu.be/G9Vo2guD5T0  

TERÇA-FEIRA 25 MINUTOS Reconhecer os sons das letras que formam as 
sílabas, ampliar o vocabulário, leitura e escrita. 

Atividade em que será apresentada a família silábica P, haverá a 
leitura e treino da escrita por parte das crianças nos espaços 
correspondentes.  
E outra atividade relacionada a rimas, emoções e interpretação.  

QUARTA-FEIRA 25 Minutos Promover ações que estimulem o interesse, 
motivando as crianças com relação ao respeito e 
a gentileza. 

As crianças estarão confeccionando plaquinhas com o tema como 
viver melhor cuidando do meio ambiente e sobre cidadania. 

QUINTA-FEIRA 25 Minutos  Relacionar números, quantidades, sequência e 
coordenação motora. 

Apresentação da família do numeral 90, atividade com leitura e 
treino da escrita dos números e sua sequência numérica. 

SEXTA-FEIRA 25 MINUTOS  Refletir sobre os sentimentos a sua importância, 
externando –os de forma a compreende-los, de 
forma solidária e respeitosa. 

Vídeo com a estória sobre as emoções e seus significados. 
Após haverá um semáforo das emoções a ser confeccionado pelas 
crianças, para expor de forma significativa as suas emoções. 
Link: https://youtu.be/JvtoGzA_sGQ  
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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, corpo, gestos e movimento, o eu , o outro e o nós.  
.___________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer se. 
 

 
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. 

 


