
TURMA: JARDIM I

PLANO DE AULA DA SEMANA DE  31/05 A 02/06

PROFESSORAS: SHIRLEY, OLGA E ADRIANA

EDUCAÇÃO INFANTIL (PARCIAL)

DIAS DA
SEMANA

TEMPO ESTIMADO
PARA REALIZAÇÃO
DAS ATIVIDADES

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SEGUNDA
-FEIRA

Aproximadamente

1 Hora

EI03E006
Manifestar interesse e respeito por
diferentes culturas e modos de
vida.

A leitura na educação infantil proporciona à criança o
desenvolvimento emocional, desenvolve a atenção e
concentração, além de estimular a criatividade. Em um
ambiente aconchegante e calmo da casa assista com a
criança o vídeo-book “BRINCAR DE QUE” conforme
link disponibilizado abaixo.

https://youtu.be/fw6SWo6bEQc - Brincar de que?

TERÇA-FE
IRA

Aproximadamente

1 Hora  e 30minutos

EI03ET01
Estabelecer reações de
comparação entre objetos,
observando suas propriedades.

Os jogos e brincadeiras com letras são de grande
ajuda para as crianças pequenas, pois colaboram no
processo de alfabetização e no aprendizado da leitura.
Relacionar letras a objetos estimula o raciocínio, a
concentração e possibilita o desenvolvimento da
escrita.
Diante disso, hoje faremos uma brincadeira intitulada
“TESOUROS DA MINHA CASA”: A criança deve
encontrar pela casa, objetos que iniciam com as letras
de seu nome e organizá-los na ordem formando seu
nome com os objetos.

https://youtu.be/fw6SWo6bEQc


QUARTA
-FEIRA

Aproximadamente

1 Hora

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

A brincadeira com papel proporciona às crianças
criatividade, inovação, coordenação motora fina,
melhora a expressão artística além de ajudar na
resolução de problemas práticos e fazer com que a
criança entenda a função e o objetivo da brincadeira.
Com a ajuda de um adulto, hoje a criança vai
confeccionar um brinquedo de papel para brincar,
seja sozinho ou em família. Para isso
disponibilizamos o link abaixo “BRINCADEIRA COM
PAPEL-MINHOCA MALUCA”, com as orientações
necessárias para desenvolver a atividade.

https://youtu.be/a0M5hixcSxc- Brincadeira com papel
minhoca maluca.

https://youtu.be/a0M5hixcSxc-


CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O EU, O OUTRO, O NÓS, CORPO,
GESTO E MOVIMENTO, ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES,.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR,
EXPLORAR, EXPRESSAR E CONHECER-SE



PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021

TURMA: “JARDIM I”  Semana 13

PLANO DE AULA SEMANAL de 31 de maio a 02 de junho de 2021 PROFESSORA: KÁTIA

______________________________________________________________________________________________________________________________

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

Aprox. 50 min

Arte

(EI03CG06). Coordenar com precisão e
eficiência suas habilidades motoras nos
atendimentos a seus interesses de
representação gráfica

(EI03CG03) Demonstrar controle e adequação
do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos,
escuta e reconto de histórias, atividades
artísticas, entre outras  possibilidades.

Arte

Observe a Obra de Ivan Cruz, ” as crianças brincando”,

nela podemos ver várias brincadeiras diferentes.

Escolha uma brincadeira retratada na obra para você

brincar. Depois faça um desenho da brincadeira. Envie

uma foto ou vídeo em nosso grupo de WhatsApp da

escola! Bom divertimento.



QUARTA-

FEIRA

QUINTA

FEIRA

SEXTA

FEIRA

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NA ATIVIDADE DURANTE A SEMANA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NA ATIVIDADE DURANTE A SEMANA: CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR E CONHECER-SE __


