
PLANO   DE   AULA   SEMANAL   –   ANO   2021   

TURMA:   JARDIM   II   A   E   B.   

                                                                         PLANO   DE   AULA   SEMANAL   DE    19.04   à   23.04.   

PROFESSORES(AS):   CARLIANE   E   VERÔNICA.   

______________________________________________________________________________________________________________________________   

EDUCAÇÃO   INFANTIL   PRÉ-ESCOLA   (PARCIAL)   

DIAS   DA   
SEMANA   

TEMPO   ESTIMADO   
PARA   REALIZAÇÃO   DAS   

ATIVIDADES   
OBJETIVOS   DE   APRENDIZAGEM   E   DESENVOLVIMENTO   ESTRATÉGIAS\   CONTRIBUIÇÕES   DIDÁTICAS   

SEGUN 
DA-FEI 

RA   

4   horas   (EI03EF01)  Expressar  ideias  e  sen�mentos  sobre  suas         
vivências,  por  meio  de  linguagem  oral  e  escrita  (escrita           
espontânea),  de  fatos,  desenhos  e  outras  formas  de          
expressão.   

ATIVIDADE:   Conhecendo   a   letrinha   C.   

Abrir   a   imagem   que   a   professora   enviará   mostrando   alguns   
desenhos   iniciados   com   a   letra   C.   

Escolher   uma   imagem   e   fazer   o   desenho,   em   seguida   escrita   do   
desenho   e   circular   a   letra   C.   

Para   os   alunos   que   não   têm   materiais   podem   dar   devolu�vas   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   a�vidades   
encaminhadas   e   para   receber   as   devolu�vas   dos   alunos.   

TERÇA- 
FEIRA   

4   horas   (EI03EO02)  Agir  de  maneira  independente,  com  confiança         
em  suas  capacidades,  reconhecendo  suas  conquistas  e         
limitações.   
(EI03EF01)  Expressar  ideias  e  sen�mentos  sobre  suas         
vivências,  por  meio  de  linguagem  oral  e  escrita  (escrita           
espontânea),  de  fatos,  desenhos  e  outras  formas  de          
expressão.   

ATIVIDADE:   Explorando   a   letrinha   C.   

Assis�r  o  vídeo  da  música  “Corre  Cu�a”,  após  assis�r  em  uma  folha              
ou   no   caderno   desenhar   a   Cu�a   e   escrever   a   palavra   Cu�a.   

A  professora  da  sala  estará  disponível  no  horário  das  13h  às  17h              
para  sanar  as  dúvidas  dos  responsáveis  em  relação  às  a�vidades            
encaminhadas   e   para   receber   as   devolu�vas   dos   alunos.   

QUART 
A-FEIR 

A   

  
  
  

FERIADO   FERIADO   



  

QUINT 
A-FEIR 

A   

  
  

3h10m   
  
  

(EI03EO02)  Agir  de  maneira  independente,  com  confiança         
em  suas  capacidades,  reconhecendo  suas  conquistas  e         
limitações.   
(EI03EF01)  Expressar  ideias  e  sen�mentos  sobre  suas         
vivências,  por  meio  de  linguagem  oral  e  escrita  (escrita           
espontânea),  de  fatos,  desenhos  e  outras  formas  de          
expressão.   

ATIVIDADE:   “Lista   de   palavras   com   a   letra   C”.   

Com   a   ajuda   de   um   adulto   fazer   uma   lista   com   4   palavras   iniciadas   
com   a   letra   C.   

Após   a   escrita,   circular   a   primeira   letra   de   cada   palavra.   

A   professora   da   sala   estará   disponível   no   horário   das   15h   às   17h   
para   sanar   as   dúvidas   dos   responsáveis   em   relação   às   a�vidades   
encaminhadas   e   para   receber   as   devolu�vas   dos   alunos.   

  

1   aula   
Artes   

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

Apreciação   de   vídeo   musical   -   Cada   Coisa   Tem   Seu   Formato   

Iden�ficar   o   ritmo   da   arte,   por   meio   da   sequência   de   formas   e   
cores;   

SEXTA- 
FEIRA   

2h20   
  
  

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

ATIVIDADE:   História   “O   relógio   que   perdeu   a   hora”.   

A   turma   vai   realizar   a   leitura   junto   com   os   pais   do   livro   “O   relógio   
que   perdeu   a   hora”,   após   a   leitura   em   uma   folha   ou   no   caderno   
fazer   a   ilustração   da   história.   A   história   será   encaminhada   para   a   
leitura.   

A   professora   da   sala   estará   disponível   no   horário   das   13h50   às   17h   
para   sanar   as   dúvidas   dos   responsáveis   em   relação   às   a�vidades   
encaminhadas   e   para   receber   as   devolu�vas   dos   alunos.   

  
2   aulas   

Educação   Física   
(EI03EO02)  Agir  de  maneira  independente,  com  confiança         
em  suas  capacidades,  reconhecendo  suas  conquistas  e         
limitações.   

Os   alunos   irão   saltar   similar   a   amarelinha   em   corda   motora,   girar   
melhorando   coordenação   motora   geral,   fina   e   específica.   
U�lizando   corda,   giz   ou   fita   demarcadora.   

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,   quan�dades,   relações   e   transformações.   

DIREITOS  DE  APRENDIZAGEM  GARANTIDOS  NAS  ATIVIDADES  DURANTE  A  SEMANA:  Explorar  o  seu  local  de  vivencia,  brincar,  par�cipar  efe�vamente  da  realidade  na                       

qual   a   criança   está   inserida.   


