
PLANO   DE   AULA   SEMANAL   –   ANO   2021   

                        PROFESSORAS :     ROSANE                                                                                  TURMA:     JARDIM   I   A,   B   e   C  
PLANO   DE   AULA   SEMANAL   DE    26   À   30   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   

  
  
  

(EIO3EO02)    Agir   de   maneira   
independente,   com   confiança   em   
suas   capacidades,   reconhecendo   
suas   conquistas   e   limitações.   

DIA   26   DE   ABRIL   É   O   DIA   MUNDIAL   DA   ÁGUA!!! Temos   o   dia   Mundial   
da   Água,   porém   sempre   há   a   necessidade   de   reconhecer    a   importância   da  
água   para   a   vida   de   todos   os   seres   do   planeta,   e   a   iminente   diminuição   da   
mesma   a   cada   dia,   devido   a   problemas   como:   assoreamento   dos   rios,   
poluição,   desperdício,   foi   escolhido   esse   tema   visando   sensibilizar   e   
conscientizar   o   aluno,   (este   um   transmissor   de   conhecimentos   para   toda   a   
comunidade)   atentando   para   o   uso   racional   da   água   e   da   preservação   do   
meio-ambiente,   como   forma   de   garantir   uma   fonte   futura.   

  

Com   o   auxílio   do   adulto   ler   a   história   da   "Água''   explicar   para   a   
criança   sobre   o   ciclo   da   água,   depois   peça   para   fazer   um   
desenho   livre   sobre   o   que   a   criança   entendeu   sobre   a   história.   
  



TERÇA-   
FEIRA   

  

  

  

1   hora   

  

(EI03ET02)    Identificar   e   selecionar   
fontes   de   informações,   para   
responder   a   questões   sobre   a   
natureza,   seus   fenômenos,   sua   
conservação.   

   O   CÍCLO   DA   ÁGUA   

Vamos   assistir   o   vídeo   e   fazer   a   experiência   que   você   
observou?     

https://www.youtube.com/watch?v=zYgSE6oMd6Y   

   Vamos   assistir   o   vídeo   e   fazer   a   experiência   que   você   observou?     
Procurar   fazer   a   experiência   em   dia   de   sol,   o   responsável   tira   foto   da   
criança.   

  

QUARTA-  
FEIRA   

  
  
  
  

1   hora   
  

  
(EIO3ET04)    Registrar   observações,   
manipulações   e   medidas,   usando   
múltiplas   linguagens(desenho,   
registro   por   números   ou   escrita   
espontânea),   em   diferentes   
suportes.   

VAMOS   CONTAR   AS   NUVENS   
  

Com   o   auxílio   do   responsável,   usar   as   fichas   de   números   
e   contar   quantas   nuvens   há   no   desenho,   anotar   numa   
folha   de   caderno   e   contornar   o   número,   com   um   lápis   de   
cor   ou   tinta   guache.   
  

  
  

QUINTA   
-FEIRA   

  
  

1   hora   
  

  

(EI03EO03)    Ampliar   as   relações   
interpessoais,   desenvolvendo   atitudes   de   
participação   e   cooperação.   

CUIDE   DA   SUA   GOTINHA   
  

Pedir   para   a   criança   colocar   um   pouco   de   água   no   saquinho   ou   bexiga,   você   
adulto   vai   amarrar   e   pedir   para   seu   filho   (a)   fazer   olhinhos   e   boca   para   a   
gotinha   ficar   bem   bonitinha   (   pode   ser   com   a   canetinha   ou   fazer   no   papel   e   
colar).   
Agora   você   mamãe   ou   responsável   irá   explicar   para   a   criança   sobre   o   
CUIDADO    que   deverá   ter   com   a   gotinha   por   dois   dias,   cuidado   para   não   
furar,   cair   no   chão,ela   está   sob   a   sua   responsabilidade,   tenha   muito   amor   e   
carinho!   Depois   dos   dois   dias   de   cuidado,   regue   uma   plantinha   com   a   água   
do   saquinho   ou   bexiga.   Este   é   o   cuidado   que   devemos   ter   com   a   Água   do   
nosso   Mundinho.   Preserve   sempre.   

  
Pedir   para   a   criança   colocar   um   pouco   de   água   no   saquinho   ou   
bexiga,   você   adulto   vai   amarrar   e   pedir   para   seu   filho    (a)   fazer   olhinhos   e   
boca   para   a   gotinha   ficar    bem   bonitinha   (   pode   ser   com   a   canetinha   ou   fazer   no   
papel   e   colar).   
Agora   você   mamãe   ou   responsável   irá   explicar   para   a   criança   sobre   o   
CUIDADO    que   deverá   ter   com   a   gotinha   por   dois   dias,   cuidado   para   não   

https://www.youtube.com/watch?v=zYgSE6oMd6Y


  

furar,   cair   no   chão,ela   está   sob   a   sua   responsabilidade,   tenha   muito   amor   e   
carinho!   Depois   dos   dois   dias   de   cuidado,   regue   uma   plantinha   com   a   água   
do   saquinho   ou   bexiga.   Este   é   o   cuidado   que   devemos   ter   com   a   Água   do   
nosso   Mundinho.   Preserve   sempre.   

  
  

  

SEXTA-   
FEIRA   

  
  
  
  

1   hora   
  

    

  

(EIO3EFO9)    Levantar   hipótese   em   
relação   à   linguagem   escrita,   
realizando   registros   de   palavras   e   
textos,   por   meio   de   escrita   
espontânea.   

ACHAR   AS   LETRAS   DO   SEU   NOME   
  

  
  

  
Com   o   auxílio   do   responsável,   circular   as   letras   do   seu   nome,   usar   as   
fichas   das   letras.   
  
  

  

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

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



  

  

PLANO   DE   AULA   SEMANAL   –   ANO   2021   

PROFESSORAS:   Bárbara   e   Caren   

   TURMA:     Jardim   I     
PLANO   DE   AULA   SEMANAL   DE   26/04   À   30/04   

  

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   

  
Educação   Física:   

  
50   minutos   

  
  

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

  
-Volta   à   calma   com   roda   de   conversa   sobre   a   
brincadeira   o   mestre   mandou.   
  

QUARTA-   
FEIRA   

    
  

  
  

  
  

  

QUINTA-FEI 
RA   

  
Educação   Física:   

  

  
Educação   Física:     
  

  
Educação   Física   
  

    



  

  

  

  

  

    

  50   minutos   
  
  

(EI03CG03)   Criar   movimentos,   
gestos,   olhares   e   mímicas   em   
brincadeiras,   jogos   e   atividades   
artísticas   como   dança,   teatro   e   
música.     
  

-Alongamento;   
-Atividade   corporal:   brincadeira   o   mestre   mandou;   
  

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   

  

    


