
E. M. Comendador Abdalla Chiedde

Turma: Jardim I

Planejamento Semanal - Semana 12

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.
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.

Semana do brincar

Observar o quadro: Brincadeiras – Ivan Cruz
– 1990

Responder as perguntas:
● Quais brincadeiras você viu?
● Quantas brincadeiras você viu?
● Qual é a sua brincadeira favorita?



TERÇA-
FEIRA

3 h

Artes

50’

EI03TS02 – Expressar-se livremente por
meio de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando produções
bidimensionais e tridimensionais.

Artes

Desenhar a brincadeira favorita

Artes

.

QUARTA-
FEIRA

2 h

2 h

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

Letra I
Apresentação da letra
Brinquedo Ioiô
Responder à pergunta:

● Pergunte para o papai ou para mamãe
se já brincaram com ioiô?

Leia o trecho:
Procurando bem
Eu sei que tem
No fim do piauí

Eu vejo I, IH IH IH
Fazer a letra I de massinha
Treinar a letra I



QUINTA-
FEIRA

2 h

1:30 h

30 min

EI03ET01 – Estabelecer relações de
comparação entre objetos, observando
suas propriedades.
EI03ET04 – Registrar observações,
manipulações e medidas, usando
múltiplas linguagens (desenho, registro
por números ou escrita espontânea), em
diferentes suportes.

Aula online
EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre
gêneros textuais veiculados em
portadores conhecidos, recorrendo a
estratégias de observação gráfica e/ou de
leitura.
EI03EO04 – Comunicar suas ideias e
sentimentos a pessoas e grupos diversos.
EI03EF09 – Levantar hipóteses em
relação à linguagem escrita, realizando
registros de palavras e textos, por meio
de escrita espontânea.
EI03ET04 – Registrar observações,
manipulações e medidas, usando
múltiplas linguagens (desenho, registro

Observar a imagem e contar quantas
crianças estão brincando

Jogo dos erros

Aula online
➔ Leitura: O Dono da Bola –  Ruth

Rocha
➔ Roda de conversa
➔ Atividade
➔ Material concreto:  jogos com

pregadores
➔ Roda de música



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.
EI03TS01 – Utilizar sons produzidos
por materiais, objetos e instrumentos
musicais durante brincadeiras de faz de
conta, encenações, criações musicais,
festas.



SEXTA-

FEIRA

2h

Educação Física

Aprox. 50 minutos
cada.

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

Educação Física

Fazer uma bola de meia

Sugestão de brincadeira: Boliche com
garrafas pet’s

Educação Física



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.


