
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA: Jardim l A e Jardim l B 

 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 24 a 28/05/2021 Semana 12 

PROFESSORES(AS): Michelly e Alexandra 

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 
 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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30 min. 

(EI03EO03) Ampliar as relações 

interpessoais, desenvolvendo atitudes 

de participação e cooperação. 

Tema da semana: CORES 

 Assistir ao vídeo da história “Qual é a cor do amor?” 

 Após o vídeo, a criança deverá refletir sobre a história, 

realizando as perguntas. 

Segue link: 

https://drive.google.com/file/d/1I6nQCPg4OcUmiR49UAYg14u3 

d-sNQThe/view?usp=sharing 
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50 min. 

(EI03TS02) Expressar-se livremente 

por meio de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e escultura, 

criando produções bidimensionais e 

tridimensionais. 

            Educação Física 

 (EI03CG02) Demonstrar controle e 

adequação do uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos, escuta e reconto 

de histórias, atividades artísticas, 

entre outras possibilidades. 

 

 

 Com massa de modelar, realizar uma modelagem com os 

elementos da natureza citados no vídeo. (Céu, sol, grama e 

flores) 

                              Educação Física 
JDI B 

1º Momento: Assistir ao vídeo e realizar o alongamento segue o link: https://youtu.be/6kDg9zLnvvY 
 

2 º Momento: Desenvolvimento da atividade ”Construindo e brincando com um balangandã”. Segue link do 
vídeo: https://youtu.be/Jtds-GsQFsg 

 

3º Momento: Devolutiva: Foto ou um vídeo da atividade ou um breve relato de como a criança realizou a 

atividade, enviar no grupo do Whatsaap “Educação Física”. A devolutiva conta presença 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1I6nQCPg4OcUmiR49UAYg14u3d-sNQThe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I6nQCPg4OcUmiR49UAYg14u3d-sNQThe/view?usp=sharing
https://youtu.be/6kDg9zLnvvY
https://youtu.be/Jtds-GsQFsg


 
  Q

U
A

R
TA

-F
EI

R
A

  

50 min. 
(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre 

gêneros textuais veiculados em 

portadores conhecidos, recorrendo a 

estratégias de observação gráfica e/ou 

de leitura. 

 A criança deverá circular no alfabeto as letras que formam o 

nome da cor preferida da criança; 

 Em seguida, com o alfabeto móvel, a criança deverá construir o 

nome da cor. 
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40 min. 

(EI03ET07) Relacionar números às 
suas respectivas quantidades e 
identificar o antes, o depois e o entre 
em uma sequência. 
(EI03ET01) Estabelecer relações de 
comparação entre objetos, 
observando suas propriedades. 
             Educação Física. 
 . (EI03CG02) Demonstrar controle e 
adequação do uso de seu corpo em 
brincadeiras e jogos, escuta e reconto 
de histórias, atividades artísticas, 
entre outras possibilidades 
 
. 

 Observar a imagem de um jardim; 

 A criança deverá contar a quantidade de flores de cada cor 
desse jardim; 

 Em seguida, contar a quantidade total de flores. 

                               Educação Física. 

 
JDI B 

1º Momento: Assistir ao vídeo e realizar o alongamento segue o link: 

https://youtu.be/6kDg9zLnvvY 2 º Momento: Desenvolvimento da atividade ”Construindo e 

brincando com bilboquê”. 

3º Momento: Devolutiva: Foto ou um vídeo da atividade ou um breve relato de como a criança 

realizou a atividade, enviar no grupo do Whatsaap “Educação Física”. A devolutiva conta 

presença 
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50 min. 
(EI03TS02) Expressar-se livremente 

por meio de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e escultura, 

criando produções bidimensionais e 

tridimensionais. 

 A criança deverá realizar um desenho que tenha a mesma cor 

da sua cor favorita. 

Atividade de artes: Luz e sombra 

 Desenhar o contorno da sombra de um objeto exposto ao sol. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O Eu, o outro e o nós, Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; Traços, sons cores e formas. 

  _ _ _ _ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, Participar, Explorar, Expressar; 

 

https://youtu.be/6kDg9zLnvvY

