
E. M. Comendador Abdalla Chiedde

Turma: Jardim I

Planejamento Semanal - Semana 10

Professora: Ana Gabriela /Artes: Katia/ Educação Física: Chaine

DIAS DA
SEMANA

TEMPO ESTIMADO
PARA REALIZAÇÃO

DAS ATIVIDADES

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
E DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS/ CONTRIBUIÇÕES
PEDAGÓGICAS

SEGUNDA-
FEIRA

2 h

2 h

EI03EO04 - Comunicar suas ideias e
sentimentos a pessoas e grupos diversos.

EI03CG04 - Adotar hábitos de
autocuidado relacionados à higiene,
alimentação, conforto e aparência.

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.

Atividade: Higiene pessoal

➔ Ler o poema: Sou bonitão
➔ Responder as perguntas:

★ O que você usa para escovar
os dentes?

★ E para pentear os cabelos?



TERÇA-
FEIRA

3 h

Artes

50’

EI03CG04 - Adotar hábitos de
autocuidado relacionados à higiene,
alimentação, conforto e aparência.
EI03CG05 - Coordenar suas habilidades
manuais no atendimento adequado a
seus interesses e necessidades em
situações diversas.

Artes

(EI03ET04) Registrar observações,

manipulações e medidas, usando

múltiplas linguagens (desenho, registro

por números ou escrita espontânea), em
diferentes
suportes.

Atividade: Como se vestir
➔ Pintar, recortar e vestir os bonecos

Artes
Centopéia dos números

Carimbar com o dedinho as quantidades
de acordo com os numerais



QUARTA-
FEIRA

2 h

2 h

EI03EF06 - Produzir suas próprias
histórias orais e escritas (escrita
espontânea), em situações com função
social significativa.

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

Atividade: Objetos de higiene
➔ Ler o trecho:

“A escova é minha amiga
para os meus dentes escovar.

Tenho um pente bonitinho
para meus cabelos pentear”

➔ completar as palavras:
★ escova
★ pente

➔ Observar a imagem e criar uma
história

QUINTA-
FEIRA

2 h

2 h

EI03ET04 - Registrar observações,
manipulações e medidas, usando
múltiplas linguagens (desenho, registro
por números ou escrita espontânea), em
diferentes suportes.
EI03ET07 - Relacionar números às suas
respectivas quantidades e identificar o
antes, o depois e o entre em uma
sequência.

Atividade: Objetos de higiene

➔ Ligar os pontos seguindo a sequência
numérica de 1 a 5

➔ Contar os objetos e representar a
quantidade com a escrita dos
números.



SEXTA-

FEIRA

2h

Educação Física

Aprox. 50 minutos
cada.

EI03TS02 - Expressar-se
livremente por meio de desenho,
pintura, colagem, dobradura e
escultura, criando produções
bidimensionais e tridimensionais.
EI03CG05 - Coordenar suas
habilidades manuais no
atendimento adequado a seus
interesses e necessidades em
situações diversas

Educação Física

(EI03CG05) Coordenar suas
habilidades manuais no
atendimento adequado a seus
interesses e necessidades em
situações diversas.

Atividade: Hora do banho
➔ Ouvir a música: Bom Banho - Mundo

Bita
➔ Colar algodão no desenho

Educação Física

Alongamento.

Oportunizar situações em que a
criança se envolva em atividades de
habilidades manuais.

Acertar a bola nas garrafas
derrubando o maior número
possível.



Sábado 4h
Atividade de reposição de aula
(reposição de 15/02)

Tema: Mãe mulher no século XXI

Homenagem ao dia das mães!!!

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Eu, O Outro e O Nós; Corpo, Gestos
e Movimentos; Traços, Sons, Cores e Formas; Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação; Espaço, Tempo, Quantidades, Relações e
Transformações.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver; Brincar; Participar; Explorar; Expressar e
Conhecer-Se.


