
 
 

PLANO DE AULA SEMANAL - ANO 2021 

TURMA: JARDINS I A, B e C 

Professoras: Irene, Danyella e Fabiana. 

PLANO DE AULA SEMANAL DE: 22/03/ A 26/03/ DE 2.021. 
 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL PARCIAL 
 

DIAS 
DA 

SEMANA 

TEMPO ESTIMADO PARA A 
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
OBJETIVOS DE APRENZIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTO 

 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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13h00 ás 17h00 
4 horas 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO. 
 
EI03EF04 - Recontar histórias 
ouvidas e planejar coletivamente 
roteiros de vídeos e de 
encenações, definindo os 
contextos, os personagens, a 
estrutura da história. 

Assistir com atenção a história: MEU NOME É ZÉ, E O 
SEU QUAL É?  Por meio do link abaixo: 
https://youtu.be/Frtzic_DqTE 

 

Em seguida incentive o aluno (a) a recontar a história. 

Grave um vídeo e enviar para a professora do 

alunorecontando a história. 
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13h00 ás 17h00 
4 horas 

ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES. 
 
EI03ET07 - Relacionar números às 
suas respectivas quantidades e 
identificar o antes, o depois e o 
entre em uma sequência. 

O responsável irá confeccionar um 
jogo de memória de números de 1 
ao 5. 
 
https://youtu.be/rUjVzpG79yE 
 
Faça duas vezes cada número em 
fichas. 
Os responsáveis deverão enviar 
um vídeo ou fotos (devolutivas). 
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13h00 ás 17h00 
4 horas 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO. 
 
EI03EF09 - Levantar hipóteses em 
relação à linguagem escrita, 
realizando registros de palavras e 
textos, por meio de escrita 
espontânea. 

Escrita do nome no alfabeto móvel 
e colagem na folha. 
 
Com as fichas que o responsável já produziu 
com as letras do primeiro nome do aluno (a). A 
criança irá observar e colocar as letras na 
sequência, após pegar letra por letra na 
sequência passar cola fixando a letra na folha 
seguindo a ordem das letras do nome. 
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13h00 ás 17h00                                   
4 horas 

 

ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES. 
 

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

Forma geométrica: Quadrado. 
 
O responsável irá mostrar ao aluno (a) um objeto que 
tem a forma de um quadrado. 
 
Após desenhar o quadrado numa folha e pedir ao aluno 
que pinte o quadrado com giz de cera azul. (senão tiver 
pode ser de outro cor). 
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15:50 ás 17h00 
 

TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS. 

 

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

criando produções bidimensionais e 

tridimensionais. 
 

 

Instrumentos musicais. 

 
O aluno (a) irá assistir ao vídeo: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QIkoHtph78U 
 
 

Após assistir ao vídeo, peça para a criança fazer um lindo 
desenho dos instrumentos musicais. 
 

 
 

13:00 as 13:50 

Arte 

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

*Apreciação de vídeo – o retrato 
*Criar o retrato de algum familiar utilizando materiais diversos. 

13:50 as 15:30 

Educação Física 

(EI03CG02) Demonstrar controle 
e adequação do uso de seu corpo 
em brincadeiras e jogos, escuta e 
reconto de histórias, atividades 
artísticas, entre outras 
possibilidades.  
 

-Vídeo música ZUMBALALUMBA 
- Vídeo brincadeira “MÃO NA TAMPINHA” 
-Voz de Comando 
- Consciência corporal 
- Atenção 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO,ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 

 

 

 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES A SEMANA: CONVIVER,BRINCAR,PARTICIPAR0,EXPLORAR E EXPRESSAR – SE. 



 
 


