
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021     TURMAS: JARDIM II- A, B, C 

 PLANO DE AULA SEMANAL DE 17/05 A 21/05/2021 

PROFESSORES: LUCIANA/ANA GABRIELA/ /ANA 

CLAUDIA/WESLEY/LILIANA.     

    EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA PARCIAL TIA MARIINHA 

DIAS DA 

SEMANA 

TEMPO 

ESTIMADO 

PARA 

REALIZAÇÃO 

DAS 

ATIVIDADES 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

 

ESTRATÉGIAS/ CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA 

FEIRA 

2 H 

(PROFESSORA 

TITULAR) 

Comunicar suas idéias e sentimentos a pessoas e 
grupos diversos. 

Ouvir a história (o gigante egoísta) e depois responder algumas 

perguntas sobre a história junto com a família. 

SEGUNDA 

FEIRA 

50 MIN 

ESPECIALISTA 

ARTES 

Expressar-se livremente por meio de desenho, 

pintura, colagem, dobradura e escultura, criando 

produções bidimensionais e tridimensionais. 

Baseado numa obra do artista “Ivan Cruz”, o aluno com a ajuda de 

um adulto deverá confeccionar um "telefone de lata" seguindo as 

instruções do vídeo apresentado.   

TERÇA 

FEIRA 

4 H 

(PROFESSORA 

TITULAR) 

Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados 
em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias 

de observação gráfica e/ou de leitura. 
 

Utilizar uma lista de palavras referente à história identificar e  pintar as  

vogais. 

QUARTA 

FEIRA 

2 H 

(PROFESSORA 

TITULAR) 

Expressar-se livremente por meio de desenho, 

pintura, colagem, dobradura e escultura, criando 
produções bidimensionais e tridimensionais. 

Fazer  um lindo desenho sobre a história ouvida na aula de segunda – 

feira (o gigante egoísta). 

QUARTA 

FEIRA 

50 MIN 

ESPECIALISTA 

ED.FÍSICA 

 Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para 
lidar com conflitos nas interações com crianças e 

adultos. 
 Demonstrar controle e adequação do uso de seu 
corpo em brincadeiras e jogos. 

Jogo da velha – Confeccionar o jogo com material reciclado. Estimular 
o raciocínio rápido, paciência, lidar com a frustração, atenção e 

concentração 

QUINTA 

FEIRA 

2 H 

(PROFESSORA 

TITULAR) 

Relacionar números às suas respectivas quantidades 

e identificar o antes, o depois e o entre em uma 
seqüência. 

Utilizando  a lista de palavras da semana anterior, para registrar 

quantidades de letras, vogais e consoantes. 



QUINTA 

FEIRA 

50 MIN 

ESPECIALISTA 

ED.FÍSICA 

Demonstrar controle e adequação do uso de seu 
corpo em brincadeiras e jogos. 

Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para 

lidar com conflitos nas interações com crianças e 
adultos. 

   

 BOLICHE DE GARRAFA - Confeccionar o jogo com material reciclado. 
Desenvolver a coordenação motora e a  concentração. 

SEXTA 

FEIRA 

4 H 

(PROFESSORA 

TITULAR) 

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

 
 

Vamos  confeccionar um lindo bilboquê junto com a família, podendo 
usar os materiais que tivermos disponível em casa. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O EU, O OUTRO E O NÓS/ ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO/ CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS/ ESPAÇO, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES/ TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: BRINCAR, PARTICIPAR, EXPRESSAR, EXPLORAR, CONVIVER/ CONHECER – SE. 

OBSERVAÇÃO: NÃO HOUVE A NECESSIDADE DE ADAPTAR AS ATIVIDADES. 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 


