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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA: Jardim 1- SEMANA 31 

 
PLANO DE AULA SEMANAL DE   18/10_________ A _      22/10________ 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 atenção, concentração e discriminação visual. 
 
 

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela   
monitora, onde terá que pintar a casinha diferente. 

TERÇA-FEIRA Em media 30 minutos  Desenvolver percepções visuais, auditivas e sensório-motoras, 
identificar e nomear os números, estabelecer a relação 
correspondência do número e a quantidade. 

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela 
monitora, onde terá preencher as casinhas com os 
números que faltam em ordem numérica. 
 

QUARTA-FEIRA Em media 30 minutos.  Conhecer as letras do alfabeto e sua sequência, Desenvolver 
atenção, memória, oralidade e integração, além de ampliar o 
vocabulário. 
 
 
 

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela 
monitora, onde terá que fazer o contorno da letra com 
tinta e, em seguida, procurar e pinte com sua cor 
favorita, todas as letras Q que encontrar e deixar o 
trabalho bem colorido. 

QUINTA-FEIRA Em media 30minutos. Conhecer as letras do alfabeto e sua sequência, Desenvolver 
atenção, memória, oralidade e integração ampliar vocabulário. 

A criança deverá fazer atividade oferecida pela 
monitora, onde terá que fazer os pontilhados das letras 
que já conhece. 
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SEXTA-FEIRA Em media 30 minutos Desenvolver atenção, concentração e discriminação visual. 
 
 
 
 

A criança deverá fazer a atividade oferecida pela 
monitora, onde terá que encontrar as cinco diferenças 
entre as imagens.  

 
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 
E QUARTA-
FEIRA - 
Recreação 

60 minutos 
aproximadamente. 

O filme mostra a importância do amor pelos amigos, pela família 
e as demonstrações de coragem da pequena peixinha. Ampliar o 
repertório cultural e o desenvolvimento linguístico. 

Possibilitar que a criança assista ao filme com tranquilidade e 
atenção, observando as passagens do filme e como o 
personagem se comporta durante as situações no decorrer do 
filme. Por fim, sugerimos uma roda de conversa sobre 
algumas partes que mais se destacaram para os pequenos.  
Filme de animação 2016; filmes de ação 2016; filmes de 
completos dublados 2016HD#4 – criado com vídeos de 
origem YouTube Video Editor – link:  
https://youtu.be/NQeWC3ooAz4  

 


