
 

E.M. Herbert José de Souza 
Rua Fagundes Varela, 35 – Jardim Caçula 

Fone: 4824 4337 – e-mail: em.herbert.jose.souza@ribeiraopires.sp.gov.br 
 

TURMA: JARDIM II 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 19 À 23 DE ABRIL DE 2021 

  PROFESSORES (AS): ANTONIETA, CÁTIA E SUELEN               

EDUCAÇÃO INFANTIL  (PARCIAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

Tempo 
estimado 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-

FEIRA 
50 MINUTOS 

 

(EI03EF09) Levantar hipóteses 

em relação à linguagem escrita, 

realizando registros de palavras e 

textos, por meio de escrita 

espontânea. 

 

(EI03EO06) Manifestar interesse 

e respeito por diferentes culturas 
e modos de vida. 
 
 
 
 
 
 
 

 Leia o texto para a criança e explique sobre a importância do livro 
para a sociedade; 

 Após a leitura, proponha à criança para que circule as vogais que 
aparecem no nome abaixo: 

 

                   MONTEIRO LOBATO 

 



TERÇA
-FEIRA 

50 MINUTOS 

 

 

(EI03TS02) Expressar-se 

livremente por meio de desenho, 

pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções 

bidimensionais e tridimensionais. 

 

(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. 

 Assistam ao vídeo: “O dia perfeito” (Sítio do Pica Pau Amarelo); 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=cozIbK2O_CM  

 Após assistirem ao vídeo, peça à criança que relate os fatos que 
aconteceram na história e escreva em uma folha; 

 Leia para criança como ficou o relato dela, proponha para que faça 
um desenho sobre a história; 

 Algumas perguntas que podem ser feitas para conduzir o relato: 

1- Qual foi a atitude da Emília ao ouvi a avó falar para que as 
crianças aproveitassem a infância, pois logo seriam adultos? 

2- A Emília se arrependeu depois que os dias ficarão iguais? 

3- O que a Emília fez para que tudo voltasse ao normal? 

4- Após estudar com o Visconde, o que a Emília percebeu? 

 

QUAR
TA-

FEIRA 
50 MINUTOS 

 

. 
 

(EI03ET07) Relacionar números 

às suas respectivas quantidades 

e identificar o antes, o depois e o 

entre em uma sequência. 

 

 

 

 

 O Visconde de Sabugosa é muito inteligente, pois gosta muito de ler 
e estudar.  Mas está com um problema não consegue encontrar os 
números para completar a sequência. 

 Será que você consegue ajudá-lo? 

 Complete a sequência  com os numerais que estão faltando. 
 

QUINT
A-

FEIRA 
50 MINUTOS 

(EI03CG02) Demonstrar controle 

e adequação do uso de seu 

corpo em brincadeiras e jogos, 

escuta e reconto de histórias, 

atividades artísticas, entre outras 

possibilidades. 

 As crianças no Sítio do Pica Pau Amarelo passam o dia brincando; 

 Assista com a criança o vídeo da música: “Amarelinha” (Clipe 
Animazoo_Brasil); 

  Link: https://www.youtube.com/watch?v=Nk6x6LTp92w  

  Após assistirem ao vídeo, desenhe uma amarelinha no chão, peça para 
a criança procurar uma pedrinha para fazer o jogo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cozIbK2O_CM
https://www.youtube.com/watch?v=Nk6x6LTp92w


SEXTA-
FEIRA 

50 MINUTOS 

(EI03TS02) Expressar-se 

livremente por meio de desenho, 

pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções 

bidimensionais e tridimensionais. 

 
(EI03EF02) Inventar brincadeiras 

cantadas, poemas e canções, 

criando rimas, aliterações e 

ritmos.  

  

 

 

 Assistam ao vídeo da lenda: “Quem é o Saci Pererê” (Coleção folclore); 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=SYLW9i9ZQyE  

 Após a leitura, solicite à criança que cante a cantiga de roda: “Atirei o 
pau no gato”; 

 Depois peça para que faça um desenho sobre a mesma. 
 

 
 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO;  ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES; TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS; O EU, O OUTRO E O NÓS; CORPO, GESTOS E  MOVIMENTOS. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR, CONHECER-SE. 

Fontes de pesquisa:  
Links: https://escolakids.uol.com.br/portugues/sitio-do-picapau-amarelo.htm  

https://professoraivaniferreira.blogspot.com/2018/04/plano-de-aula-dia-do-livro- 
literatura.html#:~:text=Explorar%20os%20movimentos%20corporais%20por,de%20atividades%20orais%20e%20escritas   

                     https://br.pinterest.com/elianatrevizani/monteiro-lobato/  
                     https://www.youtube.com/watch?v=cozIbK2O_CM 
                     https://www.youtube.com/watch?v=Nk6x6LTp92w 
                     https://www.youtube.com/watch?v=SYLW9i9ZQyE  
 

Professores: Antonieta Leite do Nascimento Costa (JDII C) 

                       Cátia Aparecida Braga Rosa                (JDII B) 

                      Suelen Aparecida da Silva                   (JDII A) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SYLW9i9ZQyE
https://escolakids.uol.com.br/portugues/sitio-do-picapau-amarelo.htm
https://professoraivaniferreira.blogspot.com/2018/04/plano-de-aula-dia-do-livro-
https://br.pinterest.com/elianatrevizani/monteiro-lobato/
https://www.youtube.com/watch?v=cozIbK2O_CM
https://www.youtube.com/watch?v=Nk6x6LTp92w
https://www.youtube.com/watch?v=SYLW9i9ZQyE

