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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA: Jardim 1I – SEMANA 32 

 
PLANO DE AULA SEMANAL DE   25/10_________ A _      29/10________ 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 Mostrar os meios de comunicação, que são instrumentos  que nos 
auxiliam a receber ou transmitir uma informação e trabalhar a 
observação.  
 

Vídeo explicativo sobre os meios de transporte e 
atividade complementar para fazer uma pintura dos 
meios de comunicação.  
Link: https://youtu.be/IgRArtqoIXc  

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

Apresentação da família silábica da letra S e com a 
ajuda dos pais/ responsáveis a criança deverá identificar 
os sons das sílabas iniciais das palavras , recortar e colar 
ou como sugestão realizar a escrita das palavras nos 
espaços correspondentes.  

QUARTA-FEIRA Em media 30 minutos.  Artes visuais, concentração, meios de comunicação, recorte, 
colagem e coordenação motora.  

As crianças deverão pesquisar em jornais ou revistas 
uma cena em que possam recortar e colar na tela da 
televisão que há na atividade, como se fosse uma 
informação que  será passada  a população. Por fim 
realizar a pintura e decoração da TV. 

QUINTA-FEIRA Em media 30minutos. Trabalhar a coordenação motora, cores, recorte, colagem, meios 
de comunicação.  

As crianças deverão realizar a pintura, recorte ,e 
montagem de um quebra cabeça com o tema meios de 
comunicação. Por fim com a ajuda dos pais/ 
responsáveis responder algumas questões com relação a 
imagem..  
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SEXTA-FEIRA Em media 30 minutos Trabalhar a coordenação motora, concentração, leitura e escrita.  Vídeo explicativo sobre como fazer um rádio utilizando 
material reciclável – Criativerso – YouTube. 
Link: https://youtu.be/LPM3b3_s5Mk  

 
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.  

 

QUARTA-
FEIRA - 
RECREAÇÃO 

20 minutos Estimular a criatividade, memória e linguagem, desenvolver a 
percepção auditiva, desenvolver a capacidade de compreensão, 
desenvolver a linguagem oral. 

 

O primeiro participante falará uma palavra no ouvido do 
participante que está ao seu lado, sem que os outros ouçam. 
Este deve repetir a frase ou palavra, como a ouviu, ao 
próximo participante da fila e assim por diante até chegar ao 
último, o qual deverá dizer a frase ou palavra em voz alta. Em 
geral, a palavra ou frase é distorcida e chega totalmente 
diferente ao último participante, isto faz com que a 
brincadeira fique muito divertida. Vamos ver se a palavra 
consegue chegar ao final mais próxima da original. 

 


