
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 17/05 a 21/05 DE 2021 SEMANA 11 

TURMA: Jardim ll A e Jardim ll B 

ROFESSORES(AS): Michelly e Lenira 
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. 
 

 

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e 

sentimentos a pessoas e grupos 

diversos. 

 História sobre higiene pessoal, “Tilimpim, o garoto limpinho”; 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/1_UL5HKdzrCmQ6fcIimaZXzNIIPSpyEHI/v

iew?usp=sharing 

 Perguntas para a criança refletir sobre o texto. 

 A criança deverá relatar com suas palavras como é a sua higiene 

pessoal no dia a dia, desde a hora que acorda até a hora de 

dormir.  

https://drive.google.com/file/d/1_UL5HKdzrCmQ6fcIimaZXzNIIPSpyEHI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_UL5HKdzrCmQ6fcIimaZXzNIIPSpyEHI/view?usp=sharing
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50 min. 
 
 
 

(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre 

gêneros textuais veiculados em 

portadores conhecidos, recorrendo a 

estratégias de observação gráfica e/ou 

de leitura. 

              Educação Física 

(EI03CG02). Demostrar controle e 

adequação do uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos, escuta e reconto 

de histórias, atividades artísticas, entre 

outras possibilidades 

(EI03CG04). Adotar hábitos de 

autocuidado relacionados a higiene, 

alimentação, conforto e aparência. 

 

 Por meio das imagens, a criança deverá relatar quais os itens que 
devemos usar sempre para combater o coronavírus e quais os 
objetos que não devemos compartilhar com nossos amigos para 
nos prevenir contra o vírus; 

 Com o alfabeto móvel, construir as palavras HIGIENE E SAÚDE. 
 
                                    Educação Física 
 
JDII B 
1º Momento: Realizar o alongamento enviado nas aulas anteriores, 
adaptação com música ou brincadeiras. 
2º Momento: Atividade prática “Jogo da Arrumação” 
3º Momento: Registro da Atividade e postagem no grupo do WhatsApp. 
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40 min. 
 
 

 

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e 
sentimentos a pessoas e grupos 
diversos. 
(EI03ET07) Relacionar números às 
suas respectivas quantidades e 
identificar o antes, o depois e o entre 
em uma sequência. 

 Por meio das imagens da história, a criança deverá relatar o que 
devemos fazer antes das refeições e após as refeições; 

 Contar quantas escovas de dente a família possui em casa. Em 
seguida, desenhar as escovas e registrar o numeral.  
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40 min. 

 

(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre 
gêneros textuais veiculados em 
portadores conhecidos, recorrendo a 
estratégias de observação gráfica e/ou 
de leitura. 
 
            Educação Física 
 
(EI03EO02) Agir de maneira 
independente, com confiança em suas 
capacidades reconhecendo suas 
conquistas e limitações. 
 (EI03CG02). Demostrar controle e 
adequação do uso de seu corpo em 
brincadeiras e jogos, escuta e reconto 
de histórias, atividades artísticas, entre 
outras possibilidades 
 
 

 A criança deverá acompanhar a música da canção adaptada por 
Gerusa Rodrigues Pinto, versão da música samba Lelê. Segue link 
para acompanhar a canção:  
https://youtu.be/3EJcGuVwhPw 

 Em seguida, completar nas palavras sabonete e banho as vogais 
que faltam. 

                                           Educação Física 
 
JDII B 
1º Momento: Realizar o alongamento enviado nas aulas anteriores, 
adaptação com música ou brincadeiras. 
2º Momento: Atividade prática “Jogo Tabuleiro, construção de dado”. 
3º Momento: Registro da Atividade e postagem no grupo do WhatsApp 
 

https://youtu.be/3EJcGuVwhPw
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 30 min.  

(EI03ET01) Estabelecer relações de 
comparação entre objetos, 
observando suas propriedades. 
(EI03CG04) Adotar hábitos de 

autocuidado relacionados a higiene, 

alimentação, conforto e aparência. 

            

            

               Educação Física 

(EI03EO02) Agir de maneira 

independente, com confiança em suas 

capacidades reconhecendo suas 

conquistas e limitações. 

(EI03CG02). Demostrar controle e 

adequação do uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos, escuta e reconto 

de histórias, atividades artísticas, entre 

outras possibilidades 

 

 

 

      Cortando as unhas: 

 Realizar o contorno da mão da criança em um papelão, colar tiras 

de papel em cada dedo, simbolizando unhas. A criança deverá 

recortar as tiras, como se fossem unhas.  

      Arte: 

 Confecção de um cartaz com o tema “Amigos da Higiene”, com os 

produtos que a família possui em casa. 

  

                                         Educação Física 

 

JDII A 

1º Momento: Realizar o alongamento enviado nas aulas anteriores, 

adaptação com música ou brincadeiras. 

2º Momento: Atividade prática “Jogo da Arrumação”. 

3º Momento: Registro da Atividade e postagem no grupo do WhatsApp. 

 

JDII A 

1º Momento: Realizar o alongamento enviado nas aulas anteriores, 

adaptação com música ou brincadeiras. 

2º Momento: Atividade prática “Jogo Tabuleiro construção de dado”. 

3º Momento: Registro da Atividade e postagem no grupo do WhatsApp 



 
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, corpo, gestos e movimentos. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

  

 


