
 

 

 

 

 

 
PROFESSORES(AS): CARLIANE E VERÔNICA. 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: JARDIM II A E B. 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 05/04 à  09/04 

 
 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 
 

 
DIAS DA 
SEMA NA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

 
 

ESTRATÉGIAS E CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

 4 Horas  
(EI03EF01) Expressar Ideias, Desejos E Sentimentos Sobre Suas 

Vivências, Por Meio De Linguagem Oral E Escrita (Escrita 

Espontânea), De Fatos, Desenhos E Outras Formas De 
Expressão. 

Atividade: conhecendo a letrinha u. 

Abrir o vídeo com o link abaixo para reconhecimento da letrinha u. 
Observar os desenhos que aparecem no vídeo com a letra u. 

   Após assistir, ouvir e observar o vídeo, em uma folha 

Segunda- 
  Reproduzir os desenhos que aparecem no vídeo, e fazer a escrita deles. 

Feira   
Para os alunos que não têm materiais podem dar devolutivas 
por meio de áudios ou vídeos. 

   Link: https://youtu.be/jilhh5nf86w 

   A Professora Da Sala Estará Disponível No Horário Das 13h Às 17h Para 
Sanar As Dúvidas Dos Responsáveis Em Relação Às Atividades 
Encaminhadas E Para Receber As Devolutivas Dos Alunos. 

https://youtu.be/JIlhh5nF86w


 4 horas (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre 
suas vivências, por meio de linguagem oral e escrita (escrita 

Atividade: explorando a letrinha u. 
Hoje as crianças irão explorar os ambientes da casa para procurar objetos 

iniciados com a letrinha u. 

Após encontrar os objetos, em uma folha desenhar os objetos 

encontrados e escrever a letra inicial dele, quem já consegue pode 

escrever o nome do objeto. 
Obs: para os alunos que não têm materiais podem dar devolutivas por 
meio de áudios ou vídeos 
A professora da sala estará disponível no horário das 13h às 17h para 
sanar as dúvidas dos responsáveis em relação às atividades 
encaminhadas e para receber as devolutivas dos alunos. 

  espontânea), de fatos, desenhos e outras formas de 

  expressão. 

Terça - feira   
   
   
   

 4 horas (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas Atividade: bingo dos números 

  quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma 

sequência. 

Em um ambiente tranquilo separe os seguintes materiais: 
1 cartela com números do 0 ao 10 (preparada por um 
Adulto será enviado modelo na atividade do dia. 

   1 pote com números do 0 ao 10 
Quarta-
feira 

  Lápis de cor ou canetinha 

   A criança recebe a cartela, contendo os numerais. Em 
   Seguida, os números vão sendo sorteados e mostrados 

   A eles, daí as crianças marcam sua cartela com lápis de cor ou canetinha 

vibrando com cada número marcado. 
   Obs: para os alunos que não têm materiais podem dar devolutivas por 

meio de áudios ou vídeos 
   A professora da sala estará disponível no horário das 13h às 17h para 

sanar as dúvidas dos responsáveis em relação às atividades 
Encaminhadas e para receber as devolutivas dos alunos. 

 3h10 (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas Atividade: relacionar os números as quantidades em uma folha 
escreva a sequência numérica de 0 a 10. 
Embaixo de cada número faça a quantidade de bolinhas de acordo 
com o número. 
Obs: para os alunos que não têm materiais podem dar devolutivas 
por meio de áudios ou vídeos. 
A professora da sala estará disponível no horário das 13h às 17h para 
sanar as dúvidas dos responsáveis em relação às atividades encaminhadas 
e para receber as evolutivas dos alunos. 

  quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma 

  sequência. 

Quinta-
feira 

  

   
   
   

 2 aulas 
Educação Física 

(EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e 
desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua 
comunidade. 

Propiciar aos alunos esquema corporal com conhecimentos de direções, 
técnicas de rolamento e de saltos formalizados. 



 

 

Sexta-
feira 

 

3h10 (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. 

 

Atividade: história: “O nome da gente”. 

Em ambiente bem tranquilo e acolhedor ouvir a história disponibilizada no 
Link abaixo: 

Após assistir a história, em uma folha vamos escrever o seu nome é fazer 
um desenho. 

Essa história incentiva a leitura, trabalha a identidade,a grafia do nome e 
estimula a alfabetização. 

Observação:Para os alunos que não possuem os materiais podem dar as 
devolutivas por meio de áudios e vídeos. 

Link: https://youtu.be/nl8UStfDNPE 
A professora da sala estará disponível no horário das 13h às 17h para sanar 
as dúvidas dos responsáveis em relação às atividades encaminhadas e para 
receber as devolutivas dos alunos. 

1 aula 

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

Apreciação de vídeo da canção- Páscoa sem chocolate do artista Marcelo 
Serralva. 
Criar um ovo de pascoa trabalhando o conceito de formas, cores e 
tamanho. 

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. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

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

 

https://youtu.be/nl8UStfDNPE

