
 

 

                     TURMA:  JARDIM I 

                                                                                                          PLANO DE AULA SEMANAL DE 31DE MAIO ATÉ 02 DE JUNHO  DE 2021.  

    PROFESSORES (AS):  CÉLIA, CRISTINA, MARILENA, WILTON E JACQUELINE   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

EDUCAÇÃO INFANTIL  (PARCIAL) 

 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

2h (EI03EO02)  Agir de maneira independente, com 
confiança em suas capacidades, reconhecendo 
suas conquistas e limitações. 

As crianças pequenas aprendem por meio de suas ações e interações e 
quando tem a oportunidade de ter iniciativa, tomar decisões e resolver 
problemas com autonomia, aprendem a agir de forma cada vez mais 
independente  com confiança em suas capacidades 
- Plantar uma muda ou cuidar do jardim.  
 - Colorir o desenho do meio ambiente*. 

TERÇA-
FEIRA 

50 min (EI03CG01) Criar com o corpo formas 
diversificadas de expressão de sentimentos, 
sensações e emoções, tanto nas situações do 
cotidiano quanto em brincadeiras, dança, 
teatro, música 

(...) expressar-se corporalmente distinguindo emoções e sentimentos, em si 
mesmo e nos seus colegas, em situações cotidianas, em imagens observadas 
ou em narrações escutadas. 
*A criança irá desenhar elementos que demonstrem a recuperação do 
planeta 

2h (EI03CG05) 
Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas 
 
 
 

Propor situações que envolvam a coordenação das habilidades manuais, 
valorizando a descoberta de interesses pelo desafio, pela manipulação e 
exploração de diferentes materiais. Através da brincadeira futebol de dedo. 
 



 

 

 QUARTA-
FEIRA 

50min 

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

Propor situações que envolvam a coordenação das habilidades manuais, 
valorizando a descoberta de interesses pelo desafio, pela manipulação e 
exploração de diferentes materiais. Através da brincadeira  de chutar com 
lápis. 

2h (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. 

 Assistir ao vídeo: https://youtu.be/udCWH7w9T8o 
 
 Expressão visual e desenho livre. 

QUINTA-
FEIRA  

  

SEXTA-
FEIRA 

 

  

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O EU, O OUTRO E O NÓS/ CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS/ TRAÇOS, 
SONS, CORES E FORMAS/ ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO/ ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  CONVIVER; BRINCAR; PARTICIPAR; EXPLORAR; EXPRESSAR E 

RECONHECER-SE. 


