
E.M. COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE
JARDIM II - TURMAS: A, B, C e D.

SEMANA 10 – MEUS DEDINHOS FAZENDO ARTE - 17 À 21 DE MAIO
PROFESSORES(AS): CAMILA, DÉBORA e ANA PAULA
EDUCAÇÃO FÍSICA: CAREN E CHAINE. ARTES: KATIA

DIAS DA
SEMANA

TEMPO
ESTIMADO

PARA
REALIZAÇÃO

DAS
ATIVIDADES

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
ESTRATÉGIAS/CONTRIBUIÇÕES

DESENVOLVIMENTO
PEDAGÒGICAS

SEGUN
DA

FEIRA

TERÇA
FEIRA

Atividade 1:
2 horas.

Atividade 2:
1 hora.

Atividade 3:
1 hora.

Atividade 1:
1 hora.

Atividade 2:
1 hora.

Atividade 3:
1 hora.

ARTE
50’

Atividade 1: Construção Caixa das
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades

Charadas
manuais no atendimento adequado a

● Construção da caixa de
seus interesses e necessidades em

charadinhas.
situações diversas.
(EI03EF09) Levantar hipóteses em

Atividade 2: Quem sou eu?
relação à linguagem escrita, realizando
registros de palavras e textos, por meio

● Livro: “Cada letra uma aventura”
de escrita espontânea.

● Descobrir qual é a letra da
imagem.

Atividade 3: Conhecendo a letra
“B”

● Escrever a Letra “B”.

Atividade 1: Quebra cabeça das
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades

palavras
manuais no atendimento adequado a

● Construção do quebra cabeça
seus interesses e necessidades em

de palavras
situações diversas.
(EI03EF09) Levantar hipóteses em

Atividade 2: Vamos escrever
relação à linguagem escrita, realizando

● Assistir ao vídeo da Letra B
registros de palavras e textos, por meio

● Completar as palavras com a
de escrita espontânea.



Letra B
ARTES

ARTES
(EI03CG06) Coordenar com precisão e

Atividade:
eficiência suas habilidades motoras nos
atendimentos a seus interesses de

● Observe a obra e perceba como o
representação gráfica.

personagem retratado pode dar
(EI03CG03) Demonstrar controle e

um sorriso grande e aberto,
adequação do uso de seu corpo em

mostrando todos os dentes que
brincadeiras e jogos, escuta e reconto de

estão branquinho, limpo e bem
histórias, atividades artísticas, entre

cuidado.
outras possibilidades.

● Agora é a sua vez, recorte de
revista um personagem ou pessoa
com um sorriso ou desenhar, ele

deverá estar mostrando os dentes
em um sorriso bem grande.

QUART
A -

FEIRA

Atividade 1:
4 horas

Atividade 1: Letras Móveis
(EI03CG02) Demonstrar controle e

● Construção do alfabeto com
adequação do uso de seu corpo em
brincadeiras e jogos, escuta e reconto

tampinhas
de histórias, atividades artísticas, entre

● Identificação da letra B
outras possibilidades.

● Construção com massinha.



QUINTA
FEIRA

SEXTA
FEIRA

Atividade 1:
2 horas.

Atividade 2:
1 hora.

Atividade 3:
1 hora.

Atividade 1:
2 hora

Atividade 2:
1 hora

Atividade 3:
1 hora

Atividade 1: Matemática
(EI03TS02) Expressar-se livremente por

● Construção do jogo Careca,
meio de desenho, pintura, colagem,

cabeludo.
dobradura e escultura, criando

● Explorar os números de 1 a 10
produções bidimensionais e
tridimensionais.

Atividade 2: Letra B
(EI03EF09) Levantar hipóteses em

● Assistir ao vídeo da Letra B
relação à linguagem escrita, realizando

● Leitura da parlenda
registros de palavras e textos, por meio

● Circular as palavras que
de escrita espontânea.

começam com B

Atividade 3: Escrita
● Escrever todas as palavras da
parlenda que começam com B

Atividade 1: Guerra dos dados
(EI03CG02) Demonstrar controle e

● Confecção do jogo guerra dos
adequação do uso de seu corpo em

dados.
brincadeiras e jogos, escuta e reconto
de histórias, atividades artísticas, entre

Atividade 2: Letra B
outras possibilidades.

● Completar as palavras com a
(EI03TS02) Expressar-se livremente por

letra B
meio de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando

Atividade 3: Escrita
produções bidimensionais e

● Procurar objetos que começam
tridimensionais.

com B.
(EI03EF09) Levantar hipóteses em
relação à linguagem escrita, realizando

● Escrever as palavras
registros de palavras e textos, por meio
de escrita espontânea.



Sábado

2 Horas

4h

EDUCAÇÃO FÍSICA
(EI03CG02) Demonstrar controle e

(Quinta-feira: A e B)
adequação do uso de seu corpo em

(Sexta-feira: C e D)
brincadeiras e jogos, escuta e reconto
de histórias, atividades artísticas, entre

● Desenhando as flores por
outras possibilidades.

quantidades
(EI03ET07) Relacionar números às suas

● Alongamento
respectivas quantidades e identificar o

● Brincadeira de saltos
antes, o depois e o entre em uma

relacionando as quantidades
sequência.

Reposição/Movimento
● Volta à calma (roda de

conversa)

Jogos e Brincadeiras

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS; TRAÇOS, SONS, CORES E
FORMAS; ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO; ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM: BRINCAR, EXPLORAR E PARTICIPAR.


