
  

PLANO   DE   AULA   SEMANAL   –ANO   
2021     

PROFESSORAS :   DARLENE   /   VANDA        TURMA:    JARDIM   II     

PLANO   DE   AULA   SEMANAL   DE    05   A   09   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     (   EI03EF04)   Recontar   histórias   
ouvidas   e   planejar   coletivamente   
roteiros   de   vídeos   e   de   
encenações,    definindo   os   
contextos,   os     
personagens,   a   estrutura   da   história.    

Peça   a   um   adulto   para   ler   a   história   (Comigo   
não,    Camaleão!)   que   se   encontra   no   grupo   do   
WhatsApp   e    responda   as   questões   abaixo.     
De   acordo   com   a   história   de   quais   cores   o   
Camaleão    pode   ficar?     
De   acordo   com   a   história   de   quais   cores   a   tia   
Eleonora    pinta   o   cabelo?     

  



  
  

TERÇA     
FEIRA   

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

Depois   que   a   criança   ouviu   a   história,   você   adulto   fará   o   
papel   do   professor,   vai   escrever   na   folha   ou   caderno   tudo   
o   que   a   criança   contou   sobre   a   história   e   veja   como   
seu(a)   filho(a)   está   com   atenção,   concentração   e   
memorização.   Peça   para   desenhar   o   que   mais   gostou   da   
história   embaixo   de   sua   escrita.    

Obs:   Se   quiser   pode   filmar   também.     
Não   esquecer   de   colocar   título   (reconto   +nome   da   história)   
pede      para   a   criança   colocar   data   e   nome   .     

QUARTA     
FEIRA   

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

Complete   o   nome   do   nosso   amiguinho   e   
pinte    somente   as   letras   A.     

  
C   A   M   A   L   E   Ã   O     

C   M   L   Ã     



  
  

QUINTA-FEI    
RA   

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

(EI03ET01)   Estabelecer   relações   
de    comparação   entre   objetos,     
observando   suas   propriedades     

Na   história   Comigo   não,   Camaleão,   quantas   
cores   o   camaleão   utilizou   para   se   camuflar?     
Após   descobrir   a   quantidade   de   cores,   faça   
um   arco-íris   e   pinte-   o   conforme   a   legenda   
abaixo.   1   –    VERMELHO     
2   –    LARANJA     
3   –    AMARELHO     
4   –    VERDE     
5   –    AZUL     
6   –    ROXO   

      

  

SEXTA     
FEIRA   

  (EI03EF01 )   Expressar   ideias,   desejos   e   
sentimentos   sobre   suas   vivências,   por   meio   da   
linguagem   oral   e   escrita   (escrita   espontânea),   
de   fotos,   desenhos   e   outras   formas   de   
expressão.   

Na   história   “Comigo   não,   Camaleão”,   quantas   cores   o   
camaleão   utilizou   para   se   camuflar?   Você   percebeu   que   ele   
muda   de   cor   ?   Então,   agora   junto   com   seu   familiar   pesquise   
por   que   o   Camaleão   muda   de   cor   e   você   papai,   mamãe   ou   
responsável   explique   de   uma   maneira   bem   fácil   para   o   (a)   

seu   (a)   filho   (a).     

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   DOS   DIAS    06   A   08   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   

      

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     
-Caminhar   com   os   pés   nas   
cores    -Saltar   nas   as   folhas   



  

QUARTA     
FEIRA   

    

   50   min   

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

Educação   Física     
-Jogo   de   imitação   e   saltos   alternando   
o    pé   de   base     
-Vídeo   com   orientação   da   
atividade    prática     
-Volta   à   calma   com   roda   de   
conversa    sobre   a   atividade   

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   



  


