
PLANO   DE   AULA   SEMANAL   –   ANO   2021   

                         PROFESSORAS :    DARLENE   /   VANDA                                                                      TURMA:      JARDIM   II   
PLANO   DE   AULA   SEMANAL   DE    03   À   07   DE   MAIO .     

  

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   

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

Assista   ao   vídeo   que   nós   professoras   fizemos   em   homenagem   ao   
dia   das   mães   e   depois   faça   um   desenho   bem   bonito   para   sua   mãe   
ou   para   quem   você   ama   muito.   
Link:    https://youtu.be/tth8T1o9GuY   
  

  

  

TERÇA-   
FEIRA   

  
  
  
  
  

    
           1   hora   

  
  

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

Com   a   ajuda   de   um   adulto   complete   com   as   letras   que   faltam.   
  

Vamos   completar.   
  

  

M   A   M   Ã  E   
M     M       

  A   M       

https://youtu.be/tth8T1o9GuY


QUARTA-  
FEIRA   

  
  
  

1   hora   

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

Faça   o   que   se   pede.   
Lembre-se   que   nosso   alfabeto   possui   26   letras   e   5   delas   são   
conhecidas   como   vogais.   As   vogais   são   A   –   E   –   I   –   O   –   U     

  

QUINTA   
-FEIRA   

  
  
  

1   hora   

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

Com   a   ajuda   de   um   adulto   faça   o   que   se   pede.   

  

SEXTA-   
FEIRA   

1   hora     
(EI03ET04)    Registrar   observações,   
manipulações   e   medidas,   usando   
múltiplas   linguagens   (desenho,   registro   
por   números   ou   escrita   espontânea),   
em   diferentes   suportes.   

Vocês,   mamãe   ou   responsável   e   crianças   irão   escolher   uma   
receita   que   gosta   de   fazer   seja   prato   doce   ou   salgado   e   juntos   
farão   esta   receita   com   muito   amor   e   dedicação   para   o   dia   das   
mães   ou   de   quem   amamos.   Depois   pedimos   para   compartilhar   sua   
receita   com   toda   a   sala   e   escola,   passo   a   passo.   E   a   criança   
precisa   ajudar   a   fazer   a   receita,   hein!!!   
  

Obs:   não   esqueça   de   tirar   fotos   ou   filmar   (   o   que   preferir).   
  

  
  

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 03/05 à 07/05 

 

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 

 

 

1 Aula  
 

 
 

(EI03ET02) Observar e 

descrever mudanças em 
diferentes materiais, resultantes 

de ações sobre eles, em 
experimentos envolvendo 
fenômenos naturais e artificiais. 

Educação Física 

Aula 1: 

-Atividade de percussão corporal 

-Atividade de conhecimento sobre o 

corpo  

-Vídeo de orientação da atividade 

QUARTA- 
FEIRA 

                          
 
 
 

1 Aula 

(EI03ET03) Identificar e 
selecionar fontes de informações 
para responder questões sobre a 

natureza, seus fenômenos, sua 
conservação 

Educação Física  

Aula 2: 

-Atividade reconhecendo as diferentes 

mudanças 

-Vídeo de orientação da atividade 



-Volta à calma (roda de conversa) 

QUINTA-
FEIRA 

  

 
 
 

 

SEXTA- 
FEIRA 

 
 

 
                    

 
 

 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADE, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES  

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: 

Conviver. 

Brincar. 

Participar. 

Explorar. 

Expressar. 

Conhecer-se 

 


