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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA: Jardim II – SEMANA 29 

 
PLANO DE AULA SEMANAL DE__04____ A ____08___ 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   Levar as crianças a descobrirem que seus direitos e deveres 
estão presentes em todos os locais, seja na escola, em casa e 
na sociedade como um todo. 
 

Vídeo com uma música sobre os direitos das crianças 
“Motivos para Sorrir/ Direito das Crianças” – música 
baseada no ECA – Autoras: Valéria Rodriguez, Érica 
Maria e Dany Danielle, cantada por Maria Gomes e 
Érica Maria – link:  https://youtu.be/ViSUAWfKcDs e, 
por fim, uma atividade complementar que fala um 
pouco sobre os direitos das crianças. 

TERÇA-FEIRA 30 Minutos  Ampliar o universo linguístico e artístico das crianças 
movimento, criatividade e atenção.  
  

 As crianças com a ajuda dos pais/responsáveis para os 
que estão em casa, e para os que estão aqui na escola, 
farão com a ajuda da monitora, deverão reproduzir a 
estória dramatizada na atividade e criar um novo final  
utilizando a criatividade. Mostrar à monitora por meio 
de vídeo ou fotos.  

QUARTA-FEIRA 30 Minutos  Ampliar o vocabulário oral e escrito, por meio da formação de 
palavras e a construção por meio das junções das sílabas.   

Vídeo produzido por “Centro Educacional TL 78” com 
a apresentação da família silábica da letra Q,  por meio 
de uma estória  e após uma atividade complementar. 
Link: https://youtu.be/TZC1gMiujys  
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QUINTA-FEIRA 30 Minutos   Exercitar a memória visual, auxiliar no desenvolvimento da 
capacidade de resolução de problemas, concentração e 
coordenação motora.  

As crianças deverão realizar a pintura,  o recorte para 
confeccionar e montar um quebra cabeça com o tema 
dia das crianças .  
  

SEXTA-FEIRA 30 minutos   Auxiliar no desenvolvimento da psicomotricidade 
coordenação motora, criatividade, concentração e 
memorização.  

Vídeo com a estória “ O trem da infância “, de Jane 
Prado, narrado pela Prof. Elaine Bertoluzzi. Após 
assistir ao vídeo, haverá uma atividade complementar 
em que as crianças, deverão realizar a pintura, o recorte 
e a montagem do personagem principal e, por fim , 
pedir às crianças para contar o que entenderam por 
meio de um vídeo ou áudio.  
Link: https://youtu.be/mMdlISt2hdg  

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Corpo, gestos e movimentos. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  
Brincar, participar, conhecer, explorar.  
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TERÇA-FEIRA - 
RECREAÇÃO 

Em media 30 minutos (EI01ET01) explorar e descobrir as propriedades de objetos e 
materiais (odor, cor, sabor, temperatura); compreender e usar com 
maior precisão a língua, instalando e ampliando repertório 
linguístico; alimentação: tipos de alimentos; propriedades dos 
alimentos: sabor (doce, salgado, azedo, amargo), consistência 
(líquido, pastoso e sólido) os sentidos do corpo humano – paladar. 

A pro está oferecendo um vídeoclipe da Turma do 
Cocoricó, chamado “VITAMINA DE TUTTI 
FRUTTI”, que foi criado por HÉLIO ZISKIND, LINK: 
https://youtu.be/pBcRClDj76w . Nesse videoclipe a 
criança irá conhecer algumas frutas que talvez não 
conheça e terá a oportunidade de fazer uma deliciosa 
vitamina de frutas para tomar no lanchinho da tarde, 
com a ajuda da pro, de forma bem alegre e gostosa. Para 
a criança que está em casa, chame pais/responsáveis e 
encare a brincadeira gostosa de hoje. Sugerimos que a 
criança fique atenta aos movimentos que a turma do 
cocoricó faz e aprenda a musiquinha para cantar e 
dançar juntos e ficar tudo bem divertido! 

 


