
 

TURMA: JARDIM I 

PLANO DE AULA SEMANAL __21/09     À_25/09 _DE__2020__ 

 

PROFESSORES(AS): DÉBORA, BEATRIZ, CAROLNE, LILIANA, WESLEY 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
E DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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1:00 h 

 

 

 

 

 

50 minutos 

(EI03ET07) relacionar números 
às suas respectivas 
quantidades e identificar o 
antes, o depois e o entre em 
uma sequência. 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 (EI03EO02) Agir de maneira 
independente, com confiança 
em suas capacidades, 
reconhecendo suas conquistas 
e limitações. 
(EI03CG02)  Demonstrar 
controle e adequação do uso 
de seu corpo em brincadeiras e 
jogos, escuta e reconto de 
histórias, atividades artísticas, 
entre outras possibilidades 

Acessar https://youtu.be/Ka0raF1TUmE Assistir ao vídeo e escolher a brincadeira que mais gostou para 
realizar. 

Acessar https://youtu.be/5TAyN7wGdfsTentar escrever os números com palito na terra; com giz na lousa; 
tinta, lápis, canetinha  ...... 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Brincar de “Amarelinha das Cores” 

Material: 5 folhas de sulfite pintadas cada uma com uma cor diferente. Cortar essas folhas ao meio para 
fazer uma amarelinha bem colorida. 5 quadradinhos pequenos com as mesmas cores que você escolheu 
para montar a amarelinha 

Desenvolvimento: Para começar iremos formar um desenho de amarelinha com os papéis cortados e 
separar os papéis coloridos (quadradinhos que substituirão as pedrinhas) 

Como brincar: Toda vez que retirar um papel colorido, a criança deverá percorrer na Amarelinha sem pisar 
nessa cor.  

Para facilitar o desenvolvimento da brincadeira assista ao vídeo do link: https://youtu.be/5Jj1fY2QIQg  
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(EI03TS02) Expressar-se 
livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, 
dobradura e escultura, criando 
produções bidimensionais e 
tridimensionais. 

 

Observar a natureza e suas cores 

Imaginar o mundo sem as cores e refletir como tudo seria muito triste. 

Dar uma volta pelo quarteirão e observar como é o mundo. 

Observar as árvores, as flores, os pássaros, os animais, o céu. 

Fazer um desenho bem colorido do que mais chamar a sua atenção.  

Acessar o link abaixo e assistir ao vídeo (inspiração) 

https://youtu.be/e2ysqn5u2f4 
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50 minutos 

 

(EI03ET02) Observar e 
descrever mudanças em 
diferentes materiais, 
resultantes de ações sobre 
eles, em experimentos 
envolvendo fenômenos 
naturais e artificiais. 
 
ARTE 
 

 (EI03TS02) Expressar-se 
livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, 
dobradura e escultura, criando 
produções bidimensionais e 
tridimensionais.  

 

 

O que são cores primárias? 

São as cores puras, ou seja, que não podem ser criadas a partir da combinação de outras cores: o amarelo, 
o vermelho e o azul. 

Realizar brincadeira, carimbando as mãos com tinta, misturando as cores primárias e formando novas 
cores. 

Acessar o link e assistir o vídeo: ; https://www.significados.com. br/cores-primárias/ 

ARTE 

Procurar pelo quintal vários tipos de folhas. Passar tinta e carimbá-las numa folha de sulfite.  
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30 minutos 

 

(EI03TS02) Expressar-se 
livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, 
dobradura e escultura, criando 
produções bidimensionais e 
tridimensionais. 

 (EI03TS01) utilizar sons 
produzidos por materiais, 
objetos e instrumentos 
musicais durante brincadeiras 
de faz de conta, encenações, 
criações musicais, festas. 

 

Técnicas de pintura  

Vamos fazer flores? 

Acessar o link para ver as sugestões. Escolher a flor e a técnica que você vai utilizar. 

https://br.pinterest.com/ 

 

PROJETO: MUSICALIZAR PARA INTEGRAR 

Assistir ao vídeo feito pelas professoras Carolina Queroga  e Eliana do Carmo da nossa rede de ensino  
(Projeto  Musicalizar para  Integrar promovido pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Ribeirão Pires).  

Cantar e se divertir. Utilizando um chocalho ou até mesmo batendo palmas acompanhar o ritmo da música 

Link do vídeo: https://youtu.be/xH5WlaOt100  
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(EI03EF04) Recontar histórias 
ouvidas e planejar 
coletivamente roteiros de 
vídeos e de encenações, 
definindo os contextos, os 
personagens, a estrutura da 
história. 

(EI03EF09) Levantar hipóteses 
em relação à linguagem 
escrita, realizando registros de 
palavras e textos, por meio de 
escrita espontânea. 

 
Acessar o link e assistir a História infantil: “ Flores, cores, perfumes” – Primavera. 
https://youtu.be/-G66WYW73_g 

Recontar a história com suas palavras lembrando-se da sequência dos acontecimentos e de expressar seus 
sentimentos.  

Questionar a criança:  

Quais as cores das flores? Você já sentiu o perfume delas? Tem algum cheiro que você gosta de sentir? 

Atividade Impressa 

Associar a fala e a escrita observando a letra inicial e final da cada palavra. Identificar a  cor da flor e 
procurar onde está escrito essa palavra 



 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES; TRAÇOS, 

SONS, CORES E FORMAS; ESCUTA, FALA, PENSAMENTO, IMAGINAÇÃO; CORPO, GESTOS E MOVIMENTO. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: CONHECER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR. 

 

 


