
                                                  

 

 

 

 

 

 

E.M. “FIORINDO RONCON” TURMA: JARDIM  I –    PROGRAMA DE TURISMO EDUCATIVO 

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

Professores Ana Cecília, Jonas, Stefanie e Valquiria 

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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40 minutos 

- Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas 

e modos de Vida. 

 

- Conhecer a história da cidade onde vivemos para saber mais sobre nossa própria história e 

a de nossas famílias é fundamental. 

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

culturais da nossa cidade. 

 Agora iremos conhecer alguns pontos turísticos! 

 • Ao mostrar as imagens dos pontos turísticos da cidade, pergunte à criança se ela 

reconhece o local. 

 • Se ela já foi até lá e se gostou. 
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50  minutos 
- 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. 

- Gostaríamos de saber se você já conhece algum dos pontos turísticos da sua cidade! 

Compartilhe uma foto sua no ponto turístico escolhido e fale um pouquinho do que você 

mais gostou de fazer quando foi visitá-lo. 
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50 minutos 
- Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que 

as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades 

e maneiras de pensar e agir. 

- Programa de turismo educativo 

Na atividade de hoje, você será desafiado a refletir sobre a importância de cuidar do 

espaço no qual você vive. 

Acesse o link para assistir ao vídeo "minuto verde, cuidando da cidade" 

Https://youtu.Be/m5evhf-w9t8 

Estimular a reflexão e incentivar a criança a buscar soluções para problemas que afetam a 

sociedade é muito importante. 

•Após assistirem ao vídeo, converse com seu filho (a) sobre os hábitos que causam um 

impacto positivo na sociedade através de valores como solidariedade, compaixão, empatia, 

cooperação e respeito. 

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: Devagarzinho) 

- Vídeo (Música Minios: Vida louca) 

- Consciência corporal 

- Conscientização Rápido/ Lento 
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40 minutos 
- Identificar e selecionar fontes de informações para 

responder a questões sobre a natureza, seus 

fenômenos, suas conservações. 

 

 

 

 

 

- O bairro em que moramos também é um lugar muito importante para cada um nós, pois é 

nele que se encontra a nossa casa, a rua onde brincamos, o local de comércio, e onde vivem 

nossos amigos e vizinhos. 

Acesse o link para realizar a leitura do livro "o bairro do Marcelo"  

Https://youtu.Be/vh-px1sjscm 

Agora que conhecemos o bairro do Marcelo, fale um pouquinho sobre o seu bairro. 

• Você sabe o nome do bairro onde mora? 

• Ele fica perto ou longe da escola? 

• Seus pais trabalham no mesmo bairro em que moram? 

• Você gosta de morar no seu bairro? 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 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 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se 

 

https://youtu.be/m5eVHf-W9T8
https://youtu.be/vH-Px1SJScM

