
 

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 26 A 30 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 

(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. 

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

 Leia o texto para a criança: 

 Após a leitura converse e pergunte à criança: 
1- Você concorda com o Rafinha e com a Sol?  
2- Em sua opinião, o uso de armas na infância pode incentivar a 

criminalidade na adolescência ou na idade adulta?  
3- Que ações você poderia sugerir para o combate a “violência”? 

 Faça um vídeo da criança durante a conversa com a criança e publique 
no grupo. 

 

TERÇA
-FEIRA 

50 INUTOS 

(EI03CG05) Coordenar suas 

habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus 
interesses e necessidades em 

 Na atividade de ontem (segunda-feira 26/04), vimos que o Rafinha fez 

uma campanha em prol do desarmamento infantil, propôs para que 

construíssem brinquedos com materiais recicláveis para trocarem pelas 

armas de brinquedos; 



situações diversas.  Seguindo o exemplo do Rafinha construa um brinquedo com materiais 

recicláveis com a ajuda de um adulto. 

 Algumas sugestões de brinquedos: Pé de lata e Cavalo com cabo de 

vassoura. 

 

QUAR
TA-

FEIRA 
50 MINUTOS 

(EI03TS02) Expressar-se 

livremente por meio de desenho, 

pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções 

bidimensionais e tridimensionais. 

 
 

 

 

 Leia o livro: “O mundinho da paz” (Ingrid Biesemeyer Bellinghausen); 

Mundinho de paz.pdf

 
 Após a leitura solicite à criança para que faça um desenho sobre a 

história. 
 

QUINT
A-

FEIRA 
50 INUTOS 

(EI03EO01) Demonstrar empatia 

pelos outros, percebendo que as 

pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e 

maneiras de pensar e agir. 

 Ouçam a música: “A paz” (Roupa nova); 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=BaA3vDjnDwQ  

 Coloque a música novamente e solicite à criança que faça um desenho 

do sentiu ao ouvir a música. 

SEXTA-
FEIRA 

50 MINUTOS 

(EI03ET08) Expressar medidas 

(peso, altura etc.), construindo 

gráficos básicos.  

 

 Pinte um retângulo para cada brinquedo, separando-os nas colunas do 
gráfico; 

 Depois registre a quantidade de cada brinquedo. 
 

 

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: http://turminha.mpf.mp.br/explore/direitos-das-criancas/seguranca/desarmamento-infantil 
https://www.google.com.br/search?q=A+paz+musica&sxsrf=ALeKk03dcGdKp8mZBSXEW1LuNO80CLoRTA:1617741778543&source=lnms&t

https://www.youtube.com/watch?v=BaA3vDjnDwQ


bm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjp7rDgvervAhUGDrkGHdd1CQAQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1366&bih=600#imgrc=Mo3wITiM-5EAsM 
https://www.google.com.br/search?q=grafico+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&sxsrf=ALeKk00smm2JD0thfjQySGmE4RAHqpQYTQ:16177
42682161&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir 
https://www.youtube.com/watch?v=BaA3vDjnDwQ       

Mundinho de paz.pdf

 

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=BaA3vDjnDwQ

