
PLANO   DE   AULA   SEMANAL   –   ANO   2021   

PROFESSORAS :    DARLENE   /   VANDA                                                                                TURMA:      JARDIM   II      A   e   B   
PLANO   DE   AULA   SEMANAL   DE     15   À   19   DE   MARÇO .     

  

EDUCAÇÃO   INFANTIL   PRÉ-ESCOLA   (PARCIAL)   

DIAS   DA   
SEMANA   

TEMPO   ESTIMADO   PARA   REALIZAÇÃO   
DAS   ATIVIDADES   

OBJETIVOS   DE   APRENDIZAGEM   E   
DESENVOLVIMENTO   

           ESTRATÉGIAS   /   CONTRIBUIÇÕES   DIDÁTICAS   

SEGUNDA-  
FEIRA   

  
1   hora   e   30   min   

( EI03EF04)    Recontar   histórias   ouvidas   e   
planejar   coletivamente   roteiros   de   vídeos   e   
de   encenações,   definindo   os   contextos,   os   
personagens   e   a   estrutura   da   história .   

Assista   ao   vídeo   do   Hino   de   Ribeirão   Pires,   observe   alguns   
lugares   dessa   linda   cidade   e   responda   a   pergunta   abaixo.   
Você   conhece   algum   desses   lugares   que   apareceu   no   
vídeo?   Qual?   
  

https://youtu.be/1ihi9f-l3vA   

TERÇA-   
FEIRA   

  
  
  

1   hora   

  
(EI03TS02)    Expressar-se   livremente   por   
meio   de   desenho.   

Peça   para   a   criança   observar   a   imagem   com   muita   
atenção   e   desenhar   do   jeitinho   dela.   
  

  

https://youtu.be/1ihi9f-l3vA


QUARTA-  
FEIRA   

  
  
  
  

1   hora   

  
(EI03ET04)  Registrar   observações,   
manipulações   e   medidas,   usando   
múltiplas   linguagens   (desenho,   registro   
por   números   ou   escrita   espontânea),   em   
diferentes   suportes.   

No   dia   19   de   março   a   cidade   de   Ribeirão   Pires   completará   
67   anos.     
Faça   o   desenho   de   um   bolo   bem   bonito   e   colorido   e   não   se   
esqueça   de   colocar   as   velinhas   com   a   data   do   aniversário   
de   Ribeirão   Pires.   
Após   colocar   a   data   do   aniversário   em   cima   do   bolo   que   
você   desenhou,   circule   o   número   maior.   

  

QUINTA-FEI 
RA   

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

O   desenho   abaixo   é   a   bandeira   de   Ribeirão   Pires.   Nela   
podemos   observar   algumas   formas   geométricas   como:   
retângulos,   quadrado   e   também   triângulos.   
Agora   faça   o   desenho   dessas   formas   geométricas   que   
encontramos   na   bandeira   e   pinte   das   cores   indicadas   
abaixo:   
Retângulo   –   vermelho   
Quadrado   –   azul   
Triângulo   -   amarelo   

  

SEXTA-   
FEIRA   

1   hora   (EI03TS02)  Expressar-se   livremente   por   
meio   de   desenho,   pintura,   colagem,   
dobradura   e   escultura,   criando   
produções   bidimensionais   e   
tridimensionais.   
(EI03EF09)    Levantar   hipóteses   em   relação   
à   linguagem   escrita,   realizando   registros   de   
palavras   e   textos,   por   meio   de   escrita   
espontânea.   

Faça   uma   colagem   bem   bonita   escrevendo   o   nome   da   
nossa   cidade   com   as   letrinhas   encontradas   nos   jornais,   
revistas   ou   folhetos.   

  
  



  

  

CAMPOS   DE   EXPERIÊNCIAS   TRABALHADOS   NAS   ATIVIDADES   DURANTE   A   SEMANA:   “ Escuta,   fala,   pensamento   e   imaginação” ,    “Traços,   
cores   sons   e   formas”,”   Espaço,   tempos,   quantidade,   relações   e   transformações”;   “O   eu,   o   outro   e   o   nós”   

  
  

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

conhecer-se   


