
PLANO   DE   AULA   SEMANAL   –   ANO   2021   

TURMA:   JARDIM   II   A   E   B.   

                                                                         PLANO   DE   AULA   SEMANAL   DE    12\04\21   a   16\04\21   

PROFESSORES(AS):   CARLIANE   E   VERÔNICA.   

______________________________________________________________________________________________________________________________   

EDUCAÇÃO   INFANTIL   PRÉ-ESCOLA   (PARCIAL)   

DIAS   
DA   

SEMA 
NA   

TEMPO   
ESTIMADO   

PARA   
REALIZAÇÃO   

DAS   
ATIVIDADES   

OBJETIVOS   DE   APRENDIZAGEM   E   DESENVOLVIMENTO   ESTRATÉGIAS   E   CONTRIBUIÇÕES   DIDÁTICAS   

SEG 
UN 
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   B.   

Abrir   o   vídeo   com   o   link   abaixo   para   reconhecimento   da   letra   B.   Observar   
os   desenhos   que   aparecem   na   música   com   a   letra   B.   

Após   assis�r   e   observar   a   música,   em   uma   folha   reproduzir   os   desenhos   
que   aparecem   na   música,   e   fazer   a   escrita   dos   mesmos.   

Para   os   alunos   que   não   têm   materiais   podem   dar   devolu�vas   por   meio   de   
áudios   ou   vídeos.   

Link:    Letra   B!   Vamos   cantar   e   escrever?   -   YouTube   

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.   

https://www.youtube.com/watch?v=Si0C2_IuyDo


TER 
ÇA- 
FEI 
RA   

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   B   e   escrita   do   próprio   nome.   

Vamos   escrever   seu   nome   sozinhos,   caso   não   consiga   fazer   sozinho   ainda   
a   mamãe   ou   papai   podem   auxiliar   na   escrita.   Vocês   conhecem   algum   
objeto   iniciado   com   a   letrinha   B?   

  Em   uma   folha,   façam   o   desenho   desse   objeto   que   já   conheçam   iniciado   
com   a   letra   B,   caso   não   conhecerem   a   mamãe   pode   ajudar   na   tarefinha.     

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.   

QU 
ART 
A-F 
EIR 
A   

4   horas   
  
  

(EI03ET07)   Relacionar   números   às   suas   respec�vas   quan�dades   
e   iden�ficar   o   antes,   o   depois   e   o   entre   em   uma   sequência.   

  

ATIVIDADE:   Números   e   quan�dades.   

Hoje  faremos  cartela  com  os  números  de  1  a  5  turminha.  Em  cada               
cartelinha   irão   colocar   um   número.     

Em  seguida  com  grão  de  feijão  ou  milho  irão  colocar  a  quan�dade  de               
grãos  em  cada  número.  Exemplo:  número  1  (1  grão  de  feijão)  e  assim               
sucessivamente   até   o   número   5.     

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.   

  

QUI 
NTA 
-FEI 
RA   

3h10m   
  
  

(EI03ET07)   Relacionar   números   às   suas   respec�vas   quan�dades   
e   iden�ficar   o   antes,   o   depois   e   o   entre   em   uma   sequência.   

  
  
  
  
  
  

ATIVIDADE:   “Números   e   quan�dades”.   

Em  uma  folha  ou  no  caderno  fazer  a  sequência  numérica  de  1  a  5,  e  as                  
respec�vas   quan�dades.     

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.   

  

1   aula   
Arte   

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

Apreciação   de   vídeo   –   Leilão   do   jardim-   Cecília   Meireles   

Criar   uma   ilustração   u�lizando   lápis   de   cor   



  

SEX 
TA- 
FEI 
RA   

2h20   
  
  

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

  
  

ATIVIDADE:   História   “Os   três   porquinhos”.   

Turminha  hoje  vocês  irão  assis�r  a  história  dos  três  porquinhos,  após             
assis�r,  em  uma  folha  ou  no  caderno  fazer  o  desenho  da  história.  Não               
esqueçam   de   colocar   o   nome   de   vocês   e   o   nome   da   história   na   a�vidade.     

LINK:    Os   Três   Porquinhos   -   Turma   Mirim   -   YouTube   

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.   

  

2   aulas   
Educação   Física  

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

Os   alunos   irão   rolar,   girar   melhorando   coordenação   motora   geral,   fina   e   
específica.   
U�lizando   colchonetes.   

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.   

https://www.youtube.com/watch?v=GA9lH8Wp8QM

