
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:_Jardim I A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  08/03   À _12/03___ DE _2021_ 

PROFESSORA:   Fernanda Regina Avanzi Souza  

Arte: Professora Fabiana Casemiro    

 Educação Física: Professor Josemir Chagas Barbosa    

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL)  

 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

RECURSOS/ESTRATÉGIAS DESENVOLVIMENTO  

SEGUND
A-FEIRA 

4 horas 
  celular/ TV/ computador /Espaço aconchegante  

Folha de sulfite/lápis de cor ou giz de cera.  (sugestão 
para elaboração do desenho: a criança poderá desenhar 
no papel e com os lápis que tiver disponível em sua 
residência, caso não tenha nenhum material para 
desenho, a criança poderá fazer a atividade oralmente,   
no áudio ou vídeo via WhatsApp) 
 -Observação capa do livro  
-Exploração das imagens 
-Leitura da história no You tube  

 Exploração das imagens do livro: Cadê a linha que estava aqui? 
  Preparar um ambiente aconchegante para que a criança possa realizar a 
atividade com tranquilidade. Para a leitura, o primeiro passo é mostrar a 
imagem da capa do livro, levar a criança relatar o que ela está vendo. Depois 
fazer a seguinte pergunta: “ Porque nessa capa não há figuras?  Você acha que 
deveria ter algum desenho para o livro ficar mais legal?  Será que dentro do 
livro vai ter algum desenho? Assim que a criança relatar esse pensamento, se 
possível, pedir ela para desenhar numa folha,  aquilo que ela gostaria de tivesse 
na capa, isso antes da leitura do livro. Se possível, enviar foto da atividade.  
Segue link vídeo: https://youtu.be/-EV1elYeanA  
A professora da sala estará disponível durante o período  para sanar as dúvidas 
dos responsáveis em relação às atividades encaminhadas. 

TERÇA-
FEIRA 

4 horas 
 
 

RECURSOS:  TV, celular ou computador /Espaço 
aconchegante  
ESTRATÉGIAS: 
- Leitura  do livro  
-Diálogo com a criança sobre a leitura 
 
 
 

Leitura da história: Cadê a linha que estava aqui? 
Preparar o ambiente para que a criança possa ouvir a história com 
tranquilidade, para conseguir absorver o máximo de informações possíveis. Será 
necessário, que um adulto leia ou mostre o vídeo da história: Cadê a linha que 
estava aqui? 
Sugestão de diálogo. Após a leitura do livro, conversar com a criança para saber 
o que ela achou da leitura, se gostou da história, se a figura que ela desenhou 
antes da leitura é  parecida com as figuras que tem dentro do livro. 

https://youtu.be/-EV1elYeanA


A professora da sala estará disponível durante o período   para sanar as dúvidas 
dos responsáveis em relação às atividades encaminhadas. 

QUARTA
-FEIRA 

4 horas 
 
 

RECURSOS: Pedaço de barbante, linha ou lã.  No entanto,  
se a criança não tiver nenhum dos materiais propostos, 
poderá utilizar outro  que tenha disponível em sua 
residência. 
ESTRATÉGIAS: 
- Desenho livre   
 
 

Desenho dos personagens da leitura: Cadê a linha que estava aqui? 
Atividade: criar desenho com barbante, linha ou lã. 
Preparar o ambiente para que a criança possa fazer um desenho com um 
pedaço de barbante, linha, lã ou o material que tenha disponível em casa. Pode 
usar a criatividade. Para isso,  permita ela observar novamente as imagens do  
vídeo e deixe desenhar livremente o que achar  pertinente.  
Observação: sugestão de desenhos: coração, caracol, quadrado, sol... 
A professora da sala estará disponível durante o período   para sanar as dúvidas 
dos responsáveis em relação às atividades encaminhadas. 

QUINTA-
FEIRA 

3h10m 
 
 

RECURSOS: TV, celular ou computador /Espaço 
aconchegante  
ESTRATÉGIAS: 
-  Cantar/Dançar/ divertir-se 
 
 

Atividade: Dançando com o Cid cientista. “ Cadê meus amigos?” 
Preparar um ambiente aconchegante para que a criança possa assistir o vídeo: 
Cadê os meus amigos?. A sugestão é deixar a criança assistir algumas vezes para 
que ela aprenda a musiquinha e dance  junto com o Cid cientista.   
Segue link: https://youtu.be/1j7CFbHebyQ  
A Professora estará disponível durante o período para sanar as dúvidas dos 
responsáveis em relação a atividade encaminhada. 

50mn 
(1aula) 
Artes 

   *Movimentar-se de forma adequada ao interagir com 
colegas e adultos em brincadeiras e atividades. 

*Apreciação de vídeo musical volta as aulas. 
* Ampliar o repertório musical. 
*Observar a desenvoltura motora da criança em movimentar-se através da 
dança  

SEXTA-
FEIRA 

 
2h20 

 
 

RECURSOS: TV, celular ou computador /Espaço 
aconchegante  
ESTRATÉGIAS: Jogar/ cantar/divertir-se  
 
 

Atividade:  Assistir o vídeo da parlenda  “Cadê o toucinho que estava aqui ”  e 
Brincar com esse jogo. 
Preparar um ambiente aconchegante para que a criança possa assistir o vídeo da 
parlenda: “Cadê o toucinho que estava aqui ”. A sugestão é, ao assistir o vídeo, 
brincar com a criança de cadê o toucinho.  Para realização da brincadeira, é 
necessário que tenha dois participantes, um para fazer a pergunta e o outro para 
responder. Exemplo: Participante 1 pergunta: “Cadê o toucinho que estava aqui”. 
2 participantes respondem: “gato comeu”, e assim por diante. 
Segue link: https://youtu.be/IiGnv_sC0gQ  
 A Professora estará disponível durante o período para sanar as dúvidas dos 
responsáveis em relação a atividade encaminhada. 

https://youtu.be/1j7CFbHebyQ
https://youtu.be/IiGnv_sC0gQ


1h40 
(2 aulas) 
Educação 

Física 

 
(EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu 
nascimento e desenvolvimento, a história dos seus 
familiares e da sua comunidade. 
 
 
 

Vivenciar brincadeiras e jogos de comandas com critérios lúdicos e históricos 
em brincadeiras e jogos populares e comunitários. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala pensamento e 

imaginação 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 

 


