
 

E. M. Comendador Abdalla Chiedde 
Turma: Jardim I  

Planejamento Semanal - Semana 4 - 22 a 26 de março de 2021 
Professores: Ana Gabriela /Artes - Katia/ Ed. Física – Chaine  

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS/ CONTRIBUIÇÕES 
PEDAGÓGICAS 

SEGUNDA
- FEIRA 

2H 

 

 

2H 

EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre 
gêneros textuais veiculados em portadores 
conhecidos, recorrendo a estratégias de 
observação gráfica e/ou leitura. 
EI03EO06 – Manifestar interesse e respeito 
por diferentes culturas e modos de vida. 
EI03TS02 – Expressar-se livremente por 
meio de desenho, pintura, colagem, 
dobradura e esculturas, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais. 
EI03ET05 – Classificar objetos e figuras de 
acordo com suas semelhanças e diferenças. 
EI03ET07 – Relacionar números às suas 
respectivas quantidades e identificar o antes, 
o depois e o entre em uma sequência. 

Ler o poema: “O melhor lugar do mundo – 
Noele Belger”. 

Responder as perguntas: 

● Você sabe do que a sua casa é feita? 
●  E quantos cômodos ela tem? 
●  De que cor ela é por dentro? E por fora? 

Desenhar o seu lugar favorito da casa. 



 

TERÇA- 
FEIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTE 

1H 

 

 

2 H 

 

 

 

 

Arte 

 

1H 

EI03EF01 – 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. 
EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre 
gêneros textuais veiculados em portadores 
conhecidos, recorrendo a estratégias de 
observação gráfica e/ou de leitura. 
EI03EF09 – Levantar hipóteses em relação 
à linguagem escrita, realizando registros de 
palavras e textos, por meio de escrita 
espontânea. 
 

Arte 

EI03EO01 - Demonstrar empatia pelos     
outros. Percebendo que as pessoas têm      
diferentes sentimentos, necessidades e    
maneiras de pensar e agir 

EI03TS02 - Expressar-se livremente por     
meio de desenho, pintura, colagem,     

Ouvir a música: “A casa – Vinicius de Moraes”. 

Desenhar como imagina essa casa. 

 

 

 

 

 

 

Arte 

Monstro das emoções: criar três monstrinhos      
usando as emoções para ilustrar a expressão       
facial de cada um 



 

dobradura e escultura, criando produções     
bidimensionais e tridimensionais. 

QUARTA- 
FEIRA 

2H 

2H 

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

EI03ET05 – Classificar objetos e figuras de 
acordo com suas semelhanças e diferenças. 

Observar em sua casa ou na imagem os objetos 
e responder as perguntas: 

● A coberta fica em cima ou embaixo da 
cama? 

● A panela fica em cima ou embaixo do 
fogão? 

● O chinelo fica em cima ou embaixo da 
cama? 

Observar a imagem e responder: 

● Qual janela está aberta? 

QUINTA- 
FEIRA 

2H 

 

2H 

EI03CG05 – Coordenar suas habilidades 
manuais no atendimento adequado a seus 
interesses e necessidades em situações 
diversas. 
EI03TS02 – Expressar-se livremente por 
meio de desenho, pintura, colagem, 

Dobradura: casa 

Fazer uma casa seguindo as orientações 

 

  



 

 

dobradura e escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais. 
EI03ET01 – Estabelecer relações de 
comparação entre objetos, observando suas 
propriedades. 

Observar a imagem e responder: 

● Qual casa se parece com a sua? 

 

SEXTA- 
FEIRA 

2 H 
 
 
 
2H 

EI03CG05 – Coordenar suas habilidades 
manuais no atendimento adequado a seus 
interesses e necessidades em situações 
diversas. 
EI03TS02 – Expressar-se livremente por 
meio de desenho, pintura, colagem, 
dobradura e escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais. 
 

Educação Física 
 

Fazer uma casa com formas geométricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educação Física 
 

 CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Eu, O Outro e O Nós; Corpo, Gestos e 
Movimentos; Traços, Sons, Cores e Formas; Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação; Espaço, Tempo, Quantidades, Relações e 
Transformações. 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver; Brincar; Participar; Explorar; 
Expressar e Conhecer-Se. 


