
 
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021                     TURMA:  JARDIM I  

                     TURMA:  JARDIM I  
                                                                                                           PLANO DE AULA SEMANAL   12 até 16 ABRIL   DE   2021.   

    PROFESSORES (AS):   CÉLIA; CRISTINA; MARILENA E WILTON, JACQUELINE E ANDRÉA 
                                                                                                                                                                                                                                                                  

EDUCAÇÃO INFANTIL  (PARCIAL) 

DIAS DA 

SEMANA 

TEMPO 

ESTIMADO PARA 

REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGU

NDA-

FEIRA 

 

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a 

pessoas e grupos diversos.  

 

- Oportunizar a comunicação e expressão da criança, para que ela possa ordenar e 

argumentar ideias, levantando hipóteses, manifestando opiniões, de tal forma a ampliar 

sua autonomia e confiança ao se expor ao grupo. ** LEITURA INFORMATIVA, LEITURA DA 

HISTÓRIA  ERA UMA VEZ UM GATO XADREZ... DE BIA VILLELA, CONVERSA SOBRE OS 

GATOS. 

TERÇ

A-

FEIRA 

1 HORA 

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do 

uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e 

reconto de histórias, atividades artísticas, entre 

outras possibilidades. 

É importante, também, participarem de situações em que possam regular e adaptar seu 

comportamento em função das necessidades do grupo e/ou de seus colegas em 

situações de interação e em função das normas de funcionamento do grupo, 

conquistando progressivamente a autorregulação de suas ações* Interpretação – pintar 

os gatinhos de acordo com a escolha do texto. 

 

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  

Trabalhar as habilidades corporais da criança, para que ela adeque seus 
movimentos às suas intenções, pensando sobre as consequências dos seus 
movimentos. Utilizando atividades de equilíbrio, como: equilíbrio em um pé só, 
avião e andar sobre a corda. 
 

QUAR

TA-

FEIRA 

1 HORA 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de 

desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 

criando produções bidimensionais e tridimensionais 

Oportunizar à criança a apreciação de obras de arte como fotografias, pinturas e outras 

produções artísticas, criando momentos de leitura, releitura, produções bidimensionais 

(desenhos e imagens) e tridimensionais (esculturas, maquetes, brinquedos, entre 

outros). 

Estabelecer espaços para exposição das criações individuais e coletivas* Interpretar a 

história e construir um gato xadrez. 



 

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 

Trabalhar as habilidades corporais da criança, para que ela adeque seus 
movimentos às suas intenções, pensando sobre as consequências dos seus 
movimentos. Utilizando atividades de equilíbrio, como: virar o copo com o pé. 

QUIN

TA-

FEIRA 

 

2h 

(EI03EF04) 

Recontar histórias ouvidas e planejar 
coletivamente roteiros de vídeos e de 
encenações, definindo os contextos, os 
personagens, a estrutura da história. 

As crianças pequenas aprendem a construir e representar histórias conforme têm a 
oportunidade de participar de situações em que podem se apropriar da estrutura da 
narrativa, identificando seus personagens e cenários, sua trama e sua sequência 
cronológica, bem como de situações em que possam brincar com o conteúdo de 
suas narrativas. Nesse contexto, é importante que as crianças pequenas participem 
de diversas situações de escuta de histórias, seja por meio da leitura pelo(a) 
professor(a), por outra criança, por apresentações de teatro, dança, assistindo a 
filmes ou escutando áudios. * Assistir ao  vídeo :”Gato xadrez ”,escreva a palavra 
gato e veja se nela têm a primeira letra do seu nome, se você encontrar a letra do 
seu nome escreva ao lado, desenhe um gato e pinte da cor que preferir.* 

50 MIN. (EIO3TS02) Expressar-se livremente por meio de 

desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 

criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 Arte: 

- Se imaginar na história do Gato. 

- Fazer um desenho do resultado. 

SEXT

A-

FEIRA 

 

2 h  

(EI03ET05) 
Classificar objetos e figuras de acordo com suas  

semelhanças e diferenças. 

As crianças pequenas aprendem sobre as características e propriedades dos objetos e 

figuras usando seu corpo e todos os seus sentidos em situações de exploração e 

investigação. A partir da oportunidade de realizarem repetidas explorações de diferentes 

objetos e figuras, elas começam a construir conclusões baseadas em suas percepções 

físicas imediatas e conseguem classificá-las a partir de atributos ou propriedades que 

possuem em comum.*Assistir o vídeo “Gato Xadrez”, pintar conforme a cor indicada, 

contar quantos gatos tem no quadro, quantas cores aparece no quadro ,escrever seu 

primeiro nome e contar quantas letrinhas tem .” 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O EU, O OUTRO E O NÓS/ CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS/ TRAÇOS, SONS, 

CORES E FORMAS/ ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO/ ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 

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



 


