
 

PLANO DE AULA SEMANAL - 2021 

E.M. “FIORINDO RONCON”  

TURMA: JARDIM II 

Plano de aula semanal de 15 a 18 de março de 2021 

Professoras: Cristiana, Valéria e Valquíria 

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 

DIAS DA 

SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 

PARA REALIZAÇÃO 

DAS 

ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

E DESENVOLVIMENTO 

 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

 

 

SEGUNDA-

FEIRA 

 

 

50 minutos 

Levantar hipóteses em relação à 

linguagem escrita, realizando 

registro de palavras e textos, por 

meio de escrita espontânea. 

Essa semana irá comemorar o aniversário da nossa cidade Ribeirão Pires!  

Nossa cidade é uma cidade turística, vamos conhecer alguns dos pontos turísticos 

conhecidos. 

 As atividades desta semana reforçarão a importância de se valorizar a história e os bens 

culturais da nossa cidade. 

Converse com seu (sua) filho (a) sobre as imagens, questione se a criança conhece algum 

desses pontos turísticos. 

- Se já foram até lá e o que acharam do local. 

- Se tiverem uma foto sua em algum ponto turístico, compartilhem, escreva o nome 

do ponto turístico e comente como foi sua passagem pelo local. 

 

 

TERÇA-

FEIRA 

 

 

40 minutos 

Levantar hipótesis em  relação à 

linguagem escrita, realizando registro de 

palavras e textos, por meio de escrita 

espontânea. Relacionar números às 

respectivas quantidades e identificar o 

antes, o depois e o entre em uma 

sequência. 

 

Hoje iremos retomar os pontos turísticos e você irá observar, identificar e pintar a letra A de 

amarelo. 

Depois conte quantas letras a você pintou  
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CAPELA NOSSA SENHORA DO PILAR 

PARQUE ORIENTAL 

PRAÇA CENTRAL ERNEST SOLVAY 

VILA DO DOCE 

MIRANTE SANTO ANTÔNIO 

MIRANTE SÃO JOSÉ 

QUANTAS LETRAS A VOCÊ PINTOU? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUARTA-
FEIRA 

 

30 minutos 

Levantar hipóteses em relação à 

linguagem escrita, realizando registro de 

palavras e textos, por meio de escrita 
espontânea. 

OUÇA O HINO DE RIBEIRÃO PIRES NO link hino oficial da cidade de ribeirão pires SP 

O hino da nossa cidade foi escrito por letra e música: professor Américo Del Corto, na letra 

da música:  

Ribeirão Pires cidade serrana 

acolhedora, saudável, humana 

deste Brasil pequenina fração 

mas muito grande no meu coração 

Agora desenhe um coração bem grande, com a ajuda de um adulto recorte as letras do nome 

da nossa cidade Ribeirão Pires e cole no coração, para presentear nossa cidade. 

2H/A 

(EI03CG02) Demonstrar controle e 

adequação do uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos, escuta e reconto de 

histórias, atividades artísticas, entre 

outras possibilidades.  

 

Educação Física 

- Alongamento 

- Vídeo (Música: Dança Maluca) 

- Vídeo (Música Mínios: Vida louca) 

- Consciência corporal 

- Conscientização Rápido/ Lento 

 

 

QUINTA-

FEIRA 

 

 

 

50 minutos 

Levantar hipóteses em relação à linguagem 

escrita, realizando registro de palavras e 
textos, por meio de escrita espontânea. 

Expressar-se livremente por meio de 

desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções 

bidimensionais e tridimensionais. 

Hoje vamos conhecer um pouquinho do lugar onde você mora,  

VAMOS CONHECER A HISTÓRIA: “O BAIRRO DO MARCELO”, DISPONÍVEL NO 

link: https://www.Facebook.Com/educarteoficialfb/videos/718031045739833/ 

Assim como Marcelo, conte para nós o que tem no seu bairro! 

Peça ajuda de um adulto para fazer uma lista dos locais que tem em seu bairro, depois você 

irá representá-lo através de um desenho bem bonito, que você poderá pintá-lo usando lápis 

de cor, giz de cera ou tinta, o que você tiver em casa. 

 

SEXTA-FEIRA 

          

 
 

 

 
 

 

 ANIVERSÁRIO  

DE RIBEIRÃO PIRES 
 

 

FERIADO 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu, o outro e o nós; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e 

imaginação; Corpo, gestos e movimentos; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

DIREITO DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NBAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se. 

 

https://youtu.be/DiuB2qQPxTc
https://www.facebook.com/educarteoficialfb/videos/718031045739833/

