
PLANO   DE   AULA   SEMANAL   –   ANO   2021   

PROFESSORAS :    DARLENE   /   VANDA                                                       TURMA:      JARDIM   II   A   e   B     
PLANO   DE   AULA   SEMANAL   DE    19   À   23   DE   ABRIL .     

  

EDUCAÇÃO   INFANTIL   PRÉ-ESCOLA   (PARCIAL)   

DIAS   DA   
SEMANA   

TEMPO   ESTIMADO   PARA   REALIZAÇÃO   
DAS   ATIVIDADES   

OBJETIVOS   DE   APRENDIZAGEM   E   
DESENVOLVIMENTO   

           ESTRATÉGIAS   /   CONTRIBUIÇÕES   DIDÁTICAS   

SEGUNDA-  
FEIRA   

  
  
  
  

1   hora   

(EI03TS01)  Utilizar   sons   produzidos   por   
materiais,   objetos   e   instrumentos   
musicais   durante   brincadeiras   de   faz   de   
conta,   encenações,   criações   musicais,   
festas.   
  
  

(EI03EO06)    Manifestar   interesse   e   
respeito   por   diferentes   culturas   e   
modos   de   vida.   

Com   a   ajuda   de   um   adulto,   construa   sua   Maraca   
(instrumento   musical   indígena)   seguindo   o   passo   a   
passo   do   vídeo.     
Depois   se   divirta   tocando   o   seu   instrumento   junto   com   
a   música.     
Links:   
Maraca:    https://youtu.be/kd95AbzfQjw   
Música:    https://youtu.be/jJa7Y6UgH8E   

  

  

https://youtu.be/kd95AbzfQjw
https://youtu.be/jJa7Y6UgH8E


TERÇA-   
FEIRA   

  
  
  
  
  
  

             1   hora   

  
(EI03EF09)  Levantar   hipóteses   em   
relação   à   linguagem   escrita,   realizando   
registros   de   palavras   e   textos,   por   meio   
de   escrita   espontânea.   

Complete   a   cruzadinha   com   as   letras   que   estão   
faltando.   

  
ÍNDIO   -   OCA   

  

QUARTA-  
FEIRA   

  
FERIADO   FERIADO   FERIADO   

QUINTA-FEI 
RA   

  
  

1   hora   

  
(EI03ET07)  Relacionar   números   às   suas   
respectivas   quantidades   e   identificar   o   
antes,   o   depois   e   o   entre   em   uma   
sequência.   

Conte   as   letrinhas   das   palavras   abaixo   

  

SEXTA-   
FEIRA   

  
  

1   hora   

  
(EI03EF03)    Escolher   e   folhear   livros,   
procurando   orientar-se   por   temas   e   
ilustrações   e   tentando   identificar   palavras   
conhecidas.   

  
  

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

Com   a   ajuda   de   um   adulto,   recorte   as   frases   da   
música   “   OS   INDIOZINHOS”.   e   monte   no   caderno   
ou   folha   de   sulfite.     
  

ARTE:   PETECA   
Com   a   ajuda   de   um   adulto   construa   sua   peteca   
(brinquedo   indígena)   seguindo   o   passo   a   passo   do   
vídeo   abaixo.   
Depois   disso   chame   quem   está   com   você   para   brincar   
e   se   divertir.   
Link   do   vídeo:   
https://youtu.be/CUncBTo4ERs   

https://youtu.be/CUncBTo4ERs


  

  
  

CAMPOS   DE   EXPERIÊNCIAS   TRABALHADOS   NAS   ATIVIDADES   DURANTE   A   SEMANA:    Escuta,   fala,   pensamento   e   imaginação ,    traços,   
cores   sons   e      formas,   espaço,   tempos,   quantidade,   relações   e   transformações;   O   eu,   o   outro   e   o   nós   

  
  

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



   
 

   
 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021  

PROFESSORAS: Caren e Barbara  

 TURMA:  Jardim I e II  

PLANO DE AULA SEMANAL DE 19/04 À 23/04 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

          ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA- 
FEIRA 

 
 

 
 

  

TERÇA- 
FEIRA 

 
 

50 min 
 

 

(EI03CG02) Demonstrar controle e 
adequação do uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos, escuta e 
reconto de histórias, atividades 
artísticas, entre outras possibilidades 

 

Educação Física:  
-Alongamento 

-Atividade de coordenação visomotora 
-Desviar do objeto através da visão espacial e 
comandos 

 



   
 

   
 

QUARTA- 
FEIRA 

                          
 
 

50 min 
 

(EI03EO02) Agir de maneira 
independente, com confiança em 
suas capacidades, reconhecendo 

suas conquistas e limitações. 
 

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e 
sentimentos a pessoas e grupos 
diversos. 
 

Educação Física 
-Atividade visomotora  
-Rebater objeto através da coordenação óculo-

manual 
-Volta à calma com roda de conversa 

QUINTA-
FEIRA 

 
 

  

SEXTA- 
FEIRA 

 

 
 

                    

   

 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS / O EU, O OUTRO E O NÓS  

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: 

Conviver. 

Brincar. 

Participar. 

Explorar. 

Expressar. 

Conhecer-se 

 

 


