
PLANO   DE   AULA   SEMANAL   –   ANO   2021   

PROFESSORAS :     CRISLENE   ,   ROSANE      TURMA:     JARDIM   I   A,   B   e   C     
PLANO   DE   AULA   SEMANAL   DE    17   À   21   DE   MAIO .     

EDUCAÇÃO   INFANTIL   PRÉ-ESCOLA   (PARCIAL)   

DIAS   DA   
SEMANA   

TEMPO   ESTIMADO   PARA   
REALIZAÇÃO   DAS   ATIVIDADES   

OBJETIVOS   DE   APRENDIZAGEM   E   

DESENVOLVIMENTO   
           ESTRATÉGIAS   /   CONTRIBUIÇÕES   DIDÁTICAS   

SEGUNDA  
FEIRA   

1   hora   (EIO3CG01)  Criar  com  o  corpo  formas        

diversificadas  de  expressão  de  sentimentos,       

sensações  e  emoções,  tanto  nas  situações  do         

cotidiano  quanto  em  brincadeiras,  dança,  teatro,        

música.   

Assista  ao  filme  e  faça  os  movimentos  com  o  corpo  conforme  o  filme  vai                

mostrando,  pode  chamar  o  amiguinho  ou  irmãozinho  para  dançar  a  música             

dos   movimentos...   Divirta-se   com   a   música   !     

OBSERVAÇÃO:  Não  esqueça  de  tirar  fotos,  não  sendo  necessário  gravar            

vídeo.     

https://www.youtube.com/watch?v=k0j0tk0Br9c   

TERÇA   
FEIRA   

1   hora   (EIOCG05 )  Coordenar  suas  habilidades  manuais       

no  atendimento  adequado  a  seus  interesses  e         

necessidades   em   situações   diversas.   

Com  auxílio  do  responsável,  usar  uma  vasilha  grande  ou  balde  com  água,             

um  prendedor,  e  tampinhas  de  refrigerante.  Coloque  no  recipiente  as            

tampinhas  viradas  para  cima,  e  com  o  prendedor  a  criança  fará  o  movimento               

de  abre  e  fecha  para  pescar  as  tampinhas.  O  movimento  de  abre  e  fecha,                

chamamos  de  movimento  de  pinça,  onde  é  trabalhado  a  coordenação            

motora  fina  que  age  nas  habilidades  manuais  da  criança  para  que  a  mesma               

consiga   pegar   no   lápis,   amassar,   picotar,   recortar   entre   outros.  

Faça  a  brincadeira  três  vezes  e  peça  para  a  criança  contar  quantas              

tampinhas  pescou  em  cada  partida.   OBSERVAÇÃO:  Não  esqueça  de  tirar            

fotos,   não   sendo   necessário   gravar   vídeo.   

QUARTA   
FEIRA   

1   hora   
  
  

(EIO3ET04)   Registrar  observações,     

manipulações  e  medidas,  usando  múltiplas       

linguagens(desenho,  registro  por  números  ou       

Com  auxílio  de  um  responsável,  usar  uma  escumadeira,  ou  escorredor  de             

arroz,  caso  não  tenha  esse  material,  pode  recortar  um  pedaço  de  papelão              

quadrado,  fazer  uns  furinhos  em  volta  do  quadrado,  usar  um  barbante  ou  lã               

https://www.youtube.com/watch?v=k0j0tk0Br9c


  

escrita   espontânea),   em   diferentes   suportes.   de  crochê,  em  seguida  coloque  o  barbante  no  primeiro  furinho  e  dê  um  nó                

atrás,  peça  para  a  criança  começar  a  fazer  o  alinhavo  seguindo  a  sequência               

dos  furos.   OBSERVAÇÃO:  Não  esqueça  de  tirar  fotos,  não  sendo            

necessário   gravar   vídeo.     

  

QUINTA   
FEIRA   

1   hora   
  (EIO3TS02)   Expressar-se  livremente  por  meio       

de  desenho,  pintura,  colagem,  dobradura  e        

escultura,  criando  produções  bidimensionais  e       

tridimensionais   

Usar  uma  forma  de  bolo,  ou  uma  forma  de  isopor,  colocar  nesse  recipiente               

um  pouco  de  farinha,  ou  se  quiser  pode  usar  areia,  coloque  o  suficiente  para                

que  a  criança  possa  fazer  o  desenho  com  os  dedinhos  como  mostra  a  figura,                

usar  as  fichas  das  letras.  Podendo  começar  desenhando  a  primeira  letra  do              

seu   nome,   depois   desenhar   as   letras   que   você   já   conhece.   

OBSERVAÇÃO:  Não  esqueça  de  tirar  fotos,  não  sendo  necessário  gravar            

vídeo.   

SEXTA   
FEIRA   

1   hora   
  (EIO3EO02)  Agir  de  maneira  independente,  com        

confiança  em  suas  capacidades,  reconhecendo       

suas   conquistas   e   limitações.   

Com  auxílio  de  um  responsável,  usar  uma  escumadeira,  ou  escorredor  de             

arroz,  caso  não  tenha  esse  material,  pode  recortar  um  pedaço  de  papelão              

quadrado,  fazer  uns  furinhos  em  volta  do  quadrado,  usar  um  barbante  ou  lã               

de  crochê,  em  seguida  coloque  o  barbante  no  primeiro  furinho  e  dê  um  nó                

atrás,  peça  para  a  criança  começar  a  fazer  o  alinhavo  seguindo  a  sequência               

dos  furos.   OBSERVAÇÃO:  Não  esqueça  de  tirar  fotos,  não  sendo            

necessário   gravar   vídeo   

CAMPOS  DE  EXPERIÊNCIAS  TRABALHADOS  NAS  ATIVIDADES  DURANTE  A  SEMANA:  Espaço,  tempos,  quantidade,  relações  e  transformações   ,  Traços,  cores  sons  e                      

formas,   Escuta,   fala   pensamento   e   imaginação.   

  
DIREITOS   DE   APRENDIZAGEM   GARANTIDOS   NAS   ATIVIDADES   DURANTE   A   SEMANA:    Conviver,   brincar,   participar,   explorar,   expressar,   conhecer-se   



PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021

 

PROFESSORAS: Caren e Bárbara  

 TURMA:  Jardim I e II  

PLANO DE AULA SEMANAL DE 17 à 21/05 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

          ESTRATÉGIAS / 
CONTRIBUIÇÕES 
DIDÁTICAS 

SEGUNDA- 
FEIRA 

 
 

 
 

  

TERÇA- 
FEIRA 

 
 

 
1 aula 

(EI03CG02) Demonstrar 
controle e adequação do 

uso de seu corpo em 
brincadeiras e jogos, 
escuta e reconto de 

histórias, atividades 
artísticas, entre outras 

possibilidades. 
 
(EI03ET07) Relacionar 

números às suas 
respectivas quantidades 

e identificar o antes, o 
depois e o entre em uma 
sequência.  

Educação Física  
 

-Desenhando as flores  
-Relacionar o desenho 
às quantidades  

QUARTA- 
FEIRA 

                          
 

1 aula 
 
 

(EI03CG02) Demonstrar 

controle e adequação do 
uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos, 
escuta e reconto de 
histórias, atividades 

artísticas, entre outras 
possibilidades. 

 
(EI03ET07) Relacionar 
números às suas 

respectivas quantidades 
e identificar o antes, o 

Educação Física 

-Alongamento  
-Brincadeira de saltos 

relacionando as 
quantidades  
-Sequência de saltos  

-Volta à calma (roda de 
conversa)calma (roda de 

conversa 



depois e o entre em uma 
sequência.  

QUINTA-
FEIRA 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

SEXTA- 
FEIRA 

 
 

 
                     

 
 

 
 
 

) 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  

- CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS  

- ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADE, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES  

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: 

Conviver. 

Brincar. 

Participar. 

Explorar. 

Expressar. 

Conhecer-se 

 

 


