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

 
PLANO DE AULA SEMANAL DE   18/10_________ A _      22/10________ DE _2021_____________________ 
MONITORAS: MARCIA 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 Em media 30 minutos Proporcionar as crianças o uso da imaginação, criatividade, 
memorização e coordenação motora.  
 

Video com uma estória sobre os animais, por fim pedir 
às crianças para realizar um desenho sobre os vários 
tipos de animais e com isso expressar o que entenderam. 
Vídeo: Os animais do Mundinho, de Ingrid Biesemeyer 
Bellinghausen; editora Difusão Cultural do Livro, Link: 
https://youtu.be/ZySeg5BVFIQ  

TERÇA-FEIRA Em media 30 minutos  Ampliar o vocabulário oral e escrito por meio da formação de 
palavras É a construção por meio das junções das sílabas. 

Apresentação da família silábica da letra R e treino da 
escrita, para completar os espaços necessários. 

QUARTA-FEIRA Em media 30 minutos.  Desenvolver atenção, concentração, sequência numérica e 
coordenação motora. 

As crianças deverão observar a sequência numérica para 
ligar um número ao outro e formar um lindo desenho.  
Por fim realizarem um lindo colorido e escrever o nome 
do personagem. 

QUINTA-FEIRA Em media 30minutos. Reconhecer números, quantidades, sequência e coordenação 
motora. 

Após a explicação da monitora, as crianças deverão 
realizar o treino da escrita dos números 100 ao 109. 
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SEXTA-FEIRA Em media 30 minutos Trabalhar a coordenação motora, concentração, leitura e escrita. 
 
 

A criança irá realizar a identificação das imagens, 
realizar a leitura e, por fim, com a ajuda dos 
pais/responsáveis, realizar a escrita dos nomes nos 
espaços determinados. 

 
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  

 


