
 
 

 

E. M. Comendador Abdalla Chiedde 

TURMA:Jardim I A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 31 de agosto 04 de setembro 

PROFESSORES(AS):Ana Gabriela Sanches de Carvalho 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS/ CONTRIBUIÇÕES 
PEDAGÓGICAS 

SEGUND
A- FEIRA 

 
________________
__ 

 
FERIADO 

 
FERIADO 

TERÇA-F
EIRA 

1:20 h - a barata diz 
que tem 
1:20 h - 
instrumentos 
musicais 
1:20 h - letra B 
 

EI03EO04 - Comunicar suas ideias e sentimentos 
a pessoas e grupos diversos 
EI03EF09 - Levantar hipóteses em relação à 
linguagem escrita, realizando registros de 
palavras e textos, por meio de escrita 
espontânea. 
EI03TS02 - Expressar-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, dobradura e 

Atividade: A Barata diz que tem e instrumentos 

➔ Ver o vídeo “A Baratinha - Galinha Pintadinha” 

➔ Responder a pergunta: 

 Qual animal aparece na música? 

➔ Recortar a letra B de revistas/ jornais 

➔ Qual instrumento tem a letra B 

Tambor 

Violão 



 
 

escultura, criando produções bidimensionais e 
tridimensionais. 

Flauta 

Piano 

➔ Fazer a letra B de tinta guache 

QUARTA
- FEIRA 

1:20h - contar os 
instrumentos 
1:20h -  jogo da 
sombra 
1:20h - a canoa 
virou 

EI03ET01 - Estabelecer relações de comparação 
entre objetos, observando suas propriedades. 
EI03ET05 - Classificar objetos e figuras de acordo 
com suas semelhanças e diferenças. 
EI03ET07 - Relacionar números às suas 
respectivas quantidades e identificar o antes, o 
depois e o entre em uma sequência.  

Atividade: Instrumentos e A Canoa Virou 
➔ Contar os instrumentos na imagem 
➔ Identificar qual é a sombra certa 
➔ Ver o vídeo: “A Canoa Virou - Galinha Pintadinha” 
➔ Responder as perguntas 

Quantos peixes tem em cima do barco? 
E embaixo?  

QUINTA-
FEIRA 

1:30h - desenhar  
1:30h - fazer 
instrumentos 
 
 
 
 
 
 1 aula -  artes  
 
 
 

EI03TS01 - Utilizar sons produzidos por 
materiais, objetos e instrumentos musicais 
durante brincadeiras de faz de conta, 
encenações, criações musicais, festas. 
EI03TS02 - Expressar-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais e 
tridimensionais. 
 
Artes 
 (EI03CG06) Coordenar suas habilidades manuais 
no atendimento adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas. 
(EI03CG06) Coordenar com precisão e eficiência 
suas habilidades motoras nos atendimentos a 
seus interesses de representação gráfica 
 

Atividade: Instrumentos 

➔ Desenhar o instrumento que conhece 

➔ Fazer um instrumento de materiais reciclados 

como latas e garrafas 

➔ Tocar a música “Escravo de Jó” 

 
 
Artes 

Atividade: Apreciação e releitura do quadro "Os 

Girassóis", de Van Gogh. 

 

Faça os Girassóis de Van Gogh, para isso use as técnicas 

manuais através de recursos como recorte, colagem, 

montagem, pintura e textura. 

 



 
 

SEXTA-
FEIRA 

1h - brincadeira de 
roda 
1h - dança 
 
 
 
 
 
2 aulas de 
Educação física 

EI03CG01 - Criar com o corpo formas 
diversificadas de expressão de sentimentos, 
sensações e emoções, tanto nas situações do 
cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, 
música. 
EI03CG03 - Criar movimentos, gestos, olhares e 
mímicas em brincadeiras, jogos e atividades 
artísticas como dança, teatro e música.  
 

Educação física 

(EI03EO02) Agir de maneira independente, com      

confiança em suas capacidades, reconhecendo suas      

conquistas e limitações. 

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos      
sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e         
escrita(escrita espontânea), de fotos, desenhos e      
outras formas de expressão 

Atividade: Dança 
➔ Brincar de roda com “Dança dos Pezinhos” 
➔ Seguir o movimento da música “Yapo - Palavra 

Cantada” 
➔ Seguir o movimento da música “AEIOU - Grupo 

Triii” 
 
 
Ed.Física 
Criança Artista 
Educação física - 1ª aula 

- Vídeo mostrando o talento; 

Educação Física - 2ª aula 

- Foto do desenho feito pela criança. 

 CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, pensamento e imaginação; O eu, o outro e o 
nós; Traços, sons, cores e formas; Corpo, gestos e movimentos; Espaços, tempo, relações e transformações 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:Brincar, conviver, explorar, participar, expressar-se e 
conhecer-se. 

 


