
PLANEJAMENTO SEMANAL - EDUCAÇÃO INFANTIL - JARDIM II                                   SEMANA 3

PROFESSORES(AS): ANA PAULA, CAMILA, DÉBORA, ERIKA, kATIA, jOSEMIR E CHAINE TURMAS: A, B, C, e D

DIAS DA
SEMANA

TEMPO
ESTIMADO
PARA
REALIZAÇÃO
DAS
ATIVIDADES

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS/ CONTRIBUIÇÕES
PEDAGÓGICAS

2ª 2h

2h

(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas
e modos de vida.

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento
adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.

Atividade: Leitura  e música

Vídeo: Assistir ao vídeo: hino oficial da cidade de ribeirão
pires sp. https://www.youtube.com/watch?v=DiuB2qQPxTc

Leituta; ler e cantar o hino da cidade de Ribeitão
Piresfeita “ leitura feita pelo responsável”.

● Circular todas as vogais, A que se encontram na
letra do hino.

3ª

2h

ARTE 2h

(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 escultura, criando produções
bidimensionais e tridimensionais.

Atividade: Escrita

procurar nas palavras “ Turismo educacional” apenas as
vogais e escrevê-las.
Desenhando pontos turísticos da minha cidade.

https://www.youtube.com/watch?v=DiuB2qQPxTc


4ª 2h

2h

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

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento
adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.

Atividade: raciocínio lógico

● Observe a imagem “novo parque oriental de
ribeirão pires”,  contar e escrever o total em
números de flores e pássaros encontrados na
imagem.

5ª 2h

2h

(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas
e modos de vida.

(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: vamos desenhar e colorir!
● Faça um desenho da bandeira da cidade de

ribeirão pires e não esqueça de colorir. Utilize as
mesmas cores que se encontra na imagem
acima.

Responda: quais são as cores que aparecem na bandeira?
(responda através de vídeo ou áudio).

6ª

FERIADO FERIADO

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O EU, O OUTRO E O NÓS. TRAÇOS,
SONS, CORES E FORMAS. FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

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


