
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:_Jardim I A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  10/05  À _14/05__ DE _2021_ 

PROFESSORA:   Fernanda Regina Avanzi Souza  

Arte: Professora Fabiana Casemiro    

 Educação Física: Professor Josemir Chagas Barbosa    

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL)  

 

 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 
PARA 
REALIZAÇÃO 
DAS 
ATIVIDADES 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

 
 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA
-FEIRA 

4 horas 
  (EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito 

mútuo para lidar com conflitos nas interações com 
crianças e adultos. 

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

(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros 

textuais veiculados em portadores conhecidos, 
recorrendo a estratégias de observação gráfica 
e/ou de leitura. 

GRATIDÃO. Essa semana, vamos trabalhar com a importância de valorizar as 

pequenas coisas do dia a dia e as ação das pessoas em sua volta,  verbalizar a 

gratidão a cada gesto recebido e ainda iniciar o varal do alfabeto. 

ATIVIDADE: Assistir ao vídeo 1 proposto:  
O  livro da gratidão: https://youtu.be/d8mkhsqk9wy  
Assim que a criança assistir o vídeo dialogar com ela sobre o ato de Agradecer. 
Primeiro pergunte a ela o que é gratidão. Após ela relatar o que pensa sobre 
isso, leve-a refletir sobre a importância de praticar tal ação tendo como base 
para esse diálogo o livro da gratidão. Em seguida peça para ela descrever se 
lembra de algum fato que ela teve a oportunidade de agradecer. Não se 
esqueça de falar o nome do autor e de instigar a criança a falar sobre o que ela 
está vendo na capa, deixe-a compartilhar suas ideias. 
A Professora estará disponível durante o período para sanar as dúvidas dos 

https://youtu.be/d8mkhsqk9wy


responsáveis em relação a atividade encaminhada. 

TERÇA-
FEIRA 

4 horas 
 
 

(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros 
textuais veiculados em portadores conhecidos, 
recorrendo a estratégias de observação gráfica 
e/ou de leitura. 
 

(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à 
linguagem escrita, realizando registros de palavras 
e textos, por meio de escrita espontânea. 
 
 

Atividade: Oque será que começa com  a letra “A”, vamos descobrir? 
Para dar início a atividade, comece perguntando a criança se ela sabe dizer 
alguma coisa que inicie com a letrinha “A”. Caso ela saiba anote o que ela for 
dizendo. Em seguida mostre o vídeo do youtube “Letra A! (série vamos 
escrever?)” 
Link: https://youtu.be/tpUU_C4uWCc  
Assim que a criança assistir o vídeo incentive a criança procurar pequenos 
objetos, brinquedos que inicie com a letra “A”, por exemplo: anel, algodão e 
outros.  
Depois de feito isso, a sugestão é arrumar um saquinho transparente, imprimir 
ou desenhar uma letra “A” maiúscula e fixar na frente (com uma fita adesiva) ou 
dentro do saquinho. Feito isso, coloque os itens que a criança achou que inicia 
com essa letra. Se a família desejar, arrume um cantinho e faça um varal com 
fio, barbante, cordão ou o que tiver e com um prendedor fixe o saquinho nesse 
varal, a uma altura que a criança alcance, assim ela pode visualizar e explorar 
esse material a hora que desejar, isso a ajudará   familiarizar-se com o universo 
da leitura. 
A Professora estará disponível durante o período para sanar as dúvidas dos 
responsáveis em relação a atividade encaminhada. 

QUARTA-
FEIRA 

4 horas 
 
 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais e 
tridimensionais. 
 
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a 
pessoas e grupos diversos. 

VAMOS PRATICAR A GRATIDÃO?  
Estimule o agradecimento.  Pela manhã,  ao anoitecer ou quando melhor achar 
viável no dia , leve seu filho(a) a agradecer pelas coisas que possui como: casa, o 
alimento, a família, as roupinhas, o ar que respira, a vida, pelo dia, pelo tempo 
(sol, chuva, frio, calor e etc.), por estar bem. O que achar importante. 
ATIVIDADE 
Depois desse diálogo, o que tal construir um “pote” da gratidão? 
 Você vai precisar: De um pote (maionese ou  margarina ou requeijão ou 
qualquer outro pote transparente), cola branca, tesoura, papel, e materiais que 
tenham em casa para enfeitar o pote. 
Segue link no youtube de como confeccionar o “pote gratidão” 
https://youtu.be/fUd3FgkAOMs  
A Professora estará disponível durante o período para sanar as dúvidas dos 
responsáveis em relação a atividade encaminhada. 

https://youtu.be/tpUU_C4uWCc
https://youtu.be/fUd3FgkAOMs


QUINTA-
FEIRA 

3h10m 
 
 

(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e 
mímicas em brincadeiras, jogos e atividades 
artísticas como dança, teatro e música. 
(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas 
e canções, criando rimas, aliterações e ritmos. 

VAMOS TRABALHAR COM TRAVA-LÍNGUAS? 
“A aranha arranha a rã” 
Essa brincadeira estimula a linguagem oral, a memória, o conhecimento da 
tradição oral e contribui para uma melhor a dicção.  
Escolha um ambiente calmo e tranquilo para a criança assistir o vídeo. Deixe a 
criança assistir o vídeo algumas vezes assim ela conseguirá aprender o trava-
línguas mais facilmente, se possível o responsável pela criança decorar também 
o trava-línguas, para poder brincar com ela, assim com certeza ajudará a criança 
memorizar a fala. 
Segue o link disponível no You tube: https://youtu.be/jCcaBWl1Tco  
ATIVIDADE: Peça para a criança repetir o trava-línguas, possa ser que no início 
ela não consiga, o que é muito comum, mas ao longo da semana vá sugerindo 
que ela se aproprie desse texto e logo ela estará falando o trava-línguas com 
certa facilidade. 
Se possível peça a criança para desenhar e pintar a aranha e depois o 
responsável escreva o nome “aranha” no desenho e sugira a criança pintar 
todas as letras “A” que aparece na palavra aranha. 
A Professora estará disponível durante o período para sanar as dúvidas dos 
responsáveis em relação a atividade encaminhada. 

1aula 
Arte 

 (EI03TS01) Utilizar sons produzidos por 
materiais, objetos e instrumentos musicais 
durante brincadeiras de faz de conta, 
encenações, criações musicais, festas. 

Vamos conhecer os instrumentos musicais de percussão e após a apreciação do 
vídeo será feita a confecção da maraca e utilizá-la par dançar no ritmo da 
música Samba lelê. 

SEXTA-
FEIRA 

2h20 
 
 

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

ATIVIDADE: BRINCADEIRA “O MESTRE MANDOU” 
Assista o vídeo da brincadeira no link a seguir: https://youtu.be/zY8rJbP5edw  
Funciona assim: um dos participantes será o mestre e ficará na frente dos 
outros jogadores. Ele dará as ordens e todos os seguidores deverão obedecê-las 
desde que sejam precedidas das palavras de ordem: “o mestre mandou”. As 
frases que não começarem com estas palavras não devem ser obedecidas. 
Exemplo: vocês dirão as crianças “seu mestre mandou” a criança responde: 
“fazer o que?” Vocês darão um comando “ Pular de um pé só” exemplo.  .  

2 aulas 
Educação 
Física 

(EI03EO02) Agir de maneira independente, com 
confiança em suas capacidades, reconhecendo 
suas conquistas e limitações. 

Método, jogando bolinha, estilo peteca com contagem de palmas e lançamentos. 
Capacidades físicas 
Concentração, sinápse de realçoes, força explosiva e atenção. 

https://youtu.be/jCcaBWl1Tco
https://youtu.be/zY8rJbP5edw


CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala pensamento e 

imaginação. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 

 


