
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA: Jardim ll B 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 03 a 07/05/2021 Semana 9 

PROFESSORES(AS): Michelly                                          ATIVIDADES ADAPTADAS 
EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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30 min. 
 

 

(EI03EO03) Ampliar as relações 

interpessoais, desenvolvendo atitudes 

de participação e cooperação. 

 

• Tema da semana: Desarmamento infantil; 

• Vídeo da história contada pelas professoras Michelly e Alexandra 
“Rafinha fez campanha pelo desarmamento”. Segue link:  

https://drive.google.com/file/d/1KB7QIWpF7gY38ymj1xkjQKGwPVzemF4
a/view?usp=sharing 

• Acesso à plataforma de Ribeirão Pires:  
http://ribeiraopires.educaon.com.br/e-m-mabel-cunha-educacao-infantil-
parcial/ 
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50 min. 
 
 
 

(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. 

 

•  Associar os brinquedos que representam meios de transportes 

à figura que representa seu meio de locomoção. A criança 

deverá apontar para a figura correta.  

https://drive.google.com/file/d/1KB7QIWpF7gY38ymj1xkjQKGwPVzemF4a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KB7QIWpF7gY38ymj1xkjQKGwPVzemF4a/view?usp=sharing
http://ribeiraopires.educaon.com.br/e-m-mabel-cunha-educacao-infantil-parcial/
http://ribeiraopires.educaon.com.br/e-m-mabel-cunha-educacao-infantil-parcial/
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50 min. 

 
 
 

(EI03ET01) Estabelecer relações de 

comparação entre objetos, 

observando suas propriedades. 

• Identificar o brinquedo que está faltando na prateleira; 

• Identificar o elemento intruso, ou seja, a figura que não faz parte 

de brinquedos.  
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40 min. 
 

(EI03ET07) Relacionar números às 
suas respectivas quantidades e 
identificar o antes, o depois e o entre 
em uma sequência. 
(EI03CG05) Coordenar suas 
habilidades manuais no atendimento 
adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas. 

• Contar a quantidade de bolas na figura, identificar o numeral; 
• Fazer bolinhas com revistas ou jornais velhos: A criança deverá 

amassar o papel e até obter a mesma quantidade de bolas da 
atividade anterior.  

• Providenciar um balde para a criança tentar acertar as bolinhas 
feitas com papel dentro do balde.  
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50 min.  

 

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

• Confecção de uma PETECA com materiais recicláveis. 
 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, 

relações e transformações; Corpo, gestos e movimentos, Traços, sons cores e formas. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar;  

 
  



 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA. 

Nome do aluno:  Semana 9 

Professor: MICHELLY   Data: 03/05/2021 Turma: Jardim ll B 

Campos de Experiência: O EU, O OUTRO E O NÓS 
ATIVIDADES ADAPTADAS 

 

A criança deverá assistir a história “Rafinha fez campanha pelo desarmamento” contada pelas 

professoras Alexandra e Michelly: 

 
Segue link do vídeo “Rafinha fez campanha pelo desarmamento” 
https://drive.google.com/file/d/1KB7QIWpF7gY38ymj1xkjQKGwPVzemF4a/view?usp=sharing 

 

A criança deverá apontar para o brinquedo que Rafinha destruiu com seu tratorzinho e que não é 

recomendado ter como brinquedo: 

 

 

 

 

 

 

           

https://drive.google.com/file/d/1KB7QIWpF7gY38ymj1xkjQKGwPVzemF4a/view?usp=sharing


 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA. 

Nome do aluno:  Semana 9 

Professor: MICHELLY   Data: 04/05/2021 Turma: JARDIM ll B 

Campos de Experiência: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 

• Associe os brinquedos que simbolizam meios de transporte às figuras que representam a forma de 

locomoção deles. Não é necessário imprimir a atividade, o responsável deverá dizer o nome do 

brinquedo e mostrar para a criança; 

• A criança deverá apontar com o dedo a imagem que representa a sua locomoção. 

 

                                   
   CARRO                                                  CÉU 

                                      
    TREM                                                     RUA 

 

                                                   
     AVIÃO                                                    MAR 

 

                                      
    NAVIO                                                 TRILHO  

 



 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA. 

Nome do aluno:  Semana 9 

Professor: MICHELLY  Data: 05/05/2021 Turma: JARDIM ll B 

Campos de Experiência: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES 

 

Nas prateleiras, foram organizados os brinquedos. Na prateleira debaixo, um brinquedo está 

faltando. Os reponsáveis deverão dizer os nomes dos brinquedos das duas prateleiras e a criança 

deverá tentar adivinhar qual é o brinquedo que está faltando na prateleira debaixo. 

  

 
 

 
 

Verifique a prateleira com os brinquedos e fale qual é o elemento intruso, ou seja, a figura que não 

faz parte de conjunto de brinquedos: 

 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA. 

Nome do aluno:  Semana 9 

Professor: MICHELLY   Data: 06/05/2021 Turma: JARDIM ll B 

Campos de Experiência: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES, 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

A família deverá ajudar a criança a contar a quantidade de bolas nesse conjunto. Após, providenciar 

revistas, jornais velhos ou panfletos de super mercados, retirar as folhas para a criança representar a 

quantidade, amassando as folhas, formando 6 bolas de papel.  

Em seguida, deixar a criança à vontade para brincar com as bolas amassadas.  

Providencie um balde para a criança tentar acertar as bolas dentro. Numa distância que ela consiga.  

Boa diversão!! 

 

 

Identifique o numeral nos quadrados abaixo, a família poderá mostrar para a criança: 
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 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA. 

Nome do aluno:  Semana 9 

Professor: MICHELLY  Data: 07/05/2021 Turma: JARDIM ll B 

Campos de Experiência: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 

Essa obra é do artista Ivan Cruz, onde retrata as crianças brincando. Você sabe dizer qual é o nome 

da brincadeira? 

 

 
 

http://artistasdobrasil.com/2018/09/11/ivan-cruz-peteca-i/ 
 

Vamos confeccionar uma peteca? Para isso, providenciem os seguintes materiais: 
Papel de presente (pode ser tecido e sacola plástica também); 
Folhas de revista; 
Fita adesiva e barbante. 
 
Link explicativo: 
https://youtu.be/qnztPyUMPhc 
 
Incentive a criança ajudar na confecção.   
 
Depois de pronta a peteca, é só se divertir com a família!! 
 

AVALIAÇÃO: 
 

➢ Quais as dificuldades apresentadas na realização das atividades da semana? A criança gostou 
do tema da semana?  

http://artistasdobrasil.com/2018/09/11/ivan-cruz-peteca-i/
https://youtu.be/qnztPyUMPhc

