
 

E.M. Herbert José de Souza 
Rua Fagundes Varela, 35 – Jardim Caçula 

Fone: 4824 4337 – e-mail: em.herbert.jose.souza@ribeiraopires.sp.gov.br 
 

TURMA: MAT A e B. 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 15 À 18 DE MARÇO DE 2021. 

PROFESSORES (AS): Érika, Mariza, Maria, Regiane, Roseli e Vera. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

Tempo 
estimado 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
 
  

SEGUNDA 
-FEIRA 

50min 

(EI02ET04) Identificar relações 
espaciais (dentro e fora, em 
cima, embaixo, acima, abaixo, 
entre e do lado) e temporais 
(antes, durante e depois). 
 

Assistir o vídeo e conhecer o ponto turístico  Castelo de Robson Miguel, com seus 
mistérios e diversos espaços.   

 

TERÇA -
FEIRA 

50min 

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e 
movimentos de sua cultura no 
cuidado de si e nos jogos e 
brincadeiras. 

Nesse espaço do Parque Milton Marinho  vamos descobrir um espaço cheio de 
história e muita cultura,  um playground onde as crianças podem explorar o espaço  
e aproveitar para se divertirem, na casa do origami é possível criar e recriar com 
essa técnica da arte  japonesa. 

 

QUARTA - 
FEIRA 

50min 

(EI02ET01) Explorar e descrever 
semelhanças e diferenças entre 
as características e propriedades 
dos objetos (textura, massa, 
tamanho). 

Conhecer e explorar esse espaço  onde está localizada a Torre de Miroku, os 
alunos vão ter a oportunidade de visualizar a técnica de sustentação muito usada 
no Japão, que é semelhante aos blocos de montar que as crianças  utilizam para 
brincar.  
 

 



QUINTA -
FEIRA 

50min 

(EI02EF09) Manusear diferentes 
instrumentos e suportes de 
escrita para desenhar, traçar 
letras e outros sinais gráficos. 

 
 

Hoje vamos passear pelo centro de nossa cidade, explorar a Vila do Doce com sua  
gastronomia que faz tanto sucesso, e terminando nossas atividades em 
comemoração ao aniversário de nossa cidade, desenhe o ponto turístico que mais 
gostou, e se lembre que amanhã dia 19 de março Ribeirão Pires completa 67°. 

 

SEXTA -
FEIRA 

   

  
 

                                    FERIADO 

 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, sons, cores e formas. Corpo, gestos e movimentos. Escuta, fala, 

pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. O eu, o outro e o nós. 

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

 

 


