
PLANO   DE   AULA   SEMANAL   –   ANO   2021   

                    PROFESSORAS :    CRISLENE   /   ROSANE                                                                     TURMA:      JARDIM   I     
PLANO   DE   AULA   SEMANAL   DE    31   DE   MAIO   À   02   DE   JUNHO .     

  

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   

  
(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.   

  

Assista   ao   vídeo   e   depois   faça   o   que   se   pede.   
Link:    https://www.youtube.com/watch?v=mJ8nISBlqvE   

  
Com   o   auxílio   do   responsável,   faça   a   pergunta   para   a   criança.   
Como   podemos   ajudar   o   nosso   Planeta.   
  

Podemos   jogar   lixo   na   rua…Sim   ou   Não?   
Plantar   árvores   ...Sim   ou   Não?   
Podemos   desperdiçar   a   água...Sim   ou   Não?   

https://www.youtube.com/watch?v=mJ8nISBlqvE


  

TERÇA-   
FEIRA   

  
  
  

1   hora   

  
(EIO3EO03)  Ampliar   as   relações   
interpessoais,   desenvolvendo   
atitudes   de   participação   e   
cooperação.   

ATIVIDADE:    VAMOS   PLANTAR!   
   Vamos   ajudar   o   nosso   Planeta   Terra,   não   ficar   doente?   Com   
ajuda   do   responsável,   vamos   plantar   uma   sementinha   ou   muda   de   
uma   planta?     
  Pode   pedir   uma   mudinha   de   flor   ou   outra   planta   para   a   vovó,   titia   
ou   vizinha,   pode   usar   um   vasinho   ou   potinho   de   manteiga,   coloque   
terra   no   vaso   e   coloque   a   plantinha,   Não   esqueça   de    regar    todos   
os   dias   ou   quando   necessário   a   plantinha.  
Obs:   Quando   ela   estiver   bem   bonita   e   crescida   doe   a   alguém   

  

QUARTA-  
FEIRA   

  
  

1   hora   

  
(EIO3EO03)  Ampliar   as   relações   
interpessoais,   desenvolvendo   
atitudes   de   participação   e   
cooperação.   

RECICLANDO   E   AJUDANDO  
  

Vamos   ajudar   uma   ONG   de   animais   abandonados?   
  

Pede   para   a   mamãe,   titia,   vovó,   vizinhos,   separar   quaisquer   
tipos   de   tampinha   de   plásticos   (shampoo,   nargarina,   
refrigerante),   sempre   limpa,   e   depois   leve   até   sua   escola,   
para   que   possamos   fazer   as   doações   para   a   ONG,   para   
ajudar   cuidar   dos   animais.     
  

  “Reciclar   é    transformar   material   já   usado   para   uma   nova   
utilização”.   

  

QUINTA-FEI 
RA   

  
                        FERIADO   FERIADO   

SEXTA-   
FEIRA   

  
EMENDA   EMENDA   

CAMPOS   DE   EXPERIÊNCIAS   TRABALHADOS   NAS   ATIVIDADES   DURANTE   A   SEMANA:    Escuta,   fala,   pensamento   e   imaginação ,    traços,   cores   
sons   e      formas,   espaço,   tempos,   quantidade,   relações   e   transformações;   O   eu,   o   outro   e   o   nós   

  

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 31/05 à 04/06 

 

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. 
  

(EI03EO07) Usar 
estratégias pautadas no 

respeito mútuo para lidar 
com conflitos nas 
interações 

com crianças e adultos. 
  
 

  
  

Educação Física  

-Vídeo Boogye no 
Parquinho - Boas 
Maneiras - Clipe Infantil 

Oficial 
-Circuito de 

desenvolvimento da 
coordenação motora 
global, dizendo ao final do 

circuito uma palavra de 
boas maneira. 
 

QUARTA- 
FEIRA 

                          
 

1 aula 
 
 

(EI03CG02) Demonstrar 
controle e adequação do 

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

Educação Física  
-Vídeo Boogye no 

Parquinho - Boas 
Maneiras - Clipe Infantil 
Oficial 



histórias, atividades 
artísticas, entre outras 
possibilidades. 

  
(EI03EO07) Usar 

estratégias pautadas no 
respeito mútuo para lidar 
com conflitos nas 

interações 
com crianças e adultos. 
 

-Circuito de 
desenvolvimento da 
coordenação motora 

global, dizendo ao final do 
circuito uma palavra de 

“boas maneira”. 
 

QUINTA-
FEIRA 

 

 
 
 

  

SEXTA- 
FEIRA 

 
 

 
                     

 
 

 
 
 

 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  

- CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS  

-O EU, O OUTRO E O NÓS  

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: 

Conviver. 

Brincar. 

Participar. 

Explorar. 

Expressar. 

Conhecer-se 

 

 


