
 
 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM – UNIDADE II 

TURMAS: A, B, C, D, E, F e G - JARDIM II 

PLANO DE AULA SEMANAL: DE 17 DE MAIO A 21 DE MAIO – SEMANA 11 

PROFESSORES (AS): CATARINA, CAIO, ELAINE, GILCE, LEANDRO (ED. FÍSICA), MARIANA (ARTES), MARINA E PAULO 

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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3 horas 
 
 
 

(EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu 
corpo e respeitar as características dos outros (crianças e 
adultos) com os quais convive. 
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em 
suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. 
(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. 

 

 Vídeo (História "Os cinco sentidos"); 
 Momentos de atenção, reflexão e valorização; 
 Aprendendo mais sobre os órgãos do corpo; 
 Atividade permanente de leitura e escrita. 
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3 horas 
 
 

(EIO3E002) Agir de maneira independente com confiança em 
suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. 
(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a 
higiene, alimentação, conforto e aparência 
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento   adequado a seus interesses e necessidades em 
situações diversas. 

 Atividade permanente de leitura e escrita; 
 Ter controle visual e motoro sobre os materiais; 
 Distinguir vários alimentos pelo cheiro e sabor; 
 Vídeo: (O ratinho e os cinco sentidos); 
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(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em 
suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. 
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais        no 
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em 
situações diversas. 
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções 
bidimensionais e 
tridimensionais. 

 

 Atividade permanente de leitura e escrita; 
 Diferenças entre os nomes; 
 Colorir os desenhos; 
 Coordenação motora; 
 Conhecer e relatar a funcionalidade de cada órgão; 
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(EI03TS03) Reconhecer as qualidades do som (intensidade, 
duração, altura e timbre), utilizando-as em suas produções 
sonoras e ao ouvir músicas e sons. 
(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente    
roteiros de vídeos e de encenações, definindo os contextos, os     
personagens, a estrutura da história. 
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, 
observando suas propriedades. 
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas 
semelhanças e diferenças. 
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e 
grupos diversos. 

 Atividade permanente leitura; 
 Retomada do vídeo: “Desafio: Os 5 sentidos”; 
 Recontagem da história do vídeo; 
 Atenção, percepção, degustação; 

 Retomada geral do conteúdo da semana; 
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(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais. (EI03ET02) Observar e 
descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de 
ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos 
naturais e 
artificiais. 
(EI03CG01) Demonstrar controle e adequação do uso de seu 
corpo em brincadeiras e jogos. 
(EI03CG03) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento 
adequado a seus interesses e necessidades em situações 
diversas. 
(EI03EO03) Agir de maneira independente, com confiança em 
suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. 
 

Artes 
 Texto explicativo sobre a atividade, disponibilizado pela 

professora. 
 Realização de desenho em massinha, com auxílio de palito de 

sorvete. 
Ed. Física 

 Alongamento  
 Atividade das sensações link de acesso as orientações: 

https://youtu.be/OODzhNeCYJ8 
Volta a calma – descanso e reflexão com a criança sobre os 
movimentos executados. Massagem facial. 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu, o outro e o nós; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaço, tempo, 
quantidades, relações e transformações; Corpo, gestos e movimento; Traços, sons, cores e formas. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se. 

 


