
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:_Jardim I A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  07/06  À _11/06__ DE _2021_ 

PROFESSORA:   Fernanda Regina Avanzi Souza  

Arte: Professora Fabiana Casemiro    

 Educação Física: Professor Josemir Chagas Barbosa    

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL)  

 

 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO PARA 
REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA
-FEIRA 

4 horas 
 (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e 

sentimentos sobre suas vivencias, por meio de 
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), 
de fatos desenhos e outras formas de 
expressão. 

 

 

ATIVIDADE: CONHECENDO A LETRINHA “O” 
Preparar o ambiente para que a criança possa assistir ao vídeo com 
tranquilidade, conseguindo assim absorver o máximo de informações possível.  
Segue o link do vídeo: https://youtu.be/RdWgIS_jCpY 
Após assistir o vídeo, em uma folha reproduzir os desenhos que aparecem no 
vídeo, e fazer a escrita deles. 
Para os alunos que não têm materiais podem dar devolutivas por meio de 
áudios ou vídeos. 
O Professor estará disponível durante o período para sanar as dúvidas dos 
responsáveis em relação à atividade encaminhada. 

TERÇA-
FEIRA 

4 horas 
 
 

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e 
sentimentos sobre suas vivencias, por meio de 
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), 
de fatos desenhos e outras formas de 
expressão. 
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio 
de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

ATIVIDADE: EXPLORANDO A LETRINHA” O”. 
Hoje as crianças irão explorar os ambientes da casa para procurar objetos 
iniciados com a letrinha o. 
Após encontrar os objetos, em uma folha desenhar os objetos encontrados e 
escrever a letra inicial dele, quem já consegue pode escrever o nome do objeto.  
Assim como na aula da letrinha “A”, “E” e “I” a sugestão foi montar um 
saquinho de objetos com as iniciais da letra  “A” do  “E” e do “I”, agora poderá 

https://youtu.be/RdWgIS_jCpY


escultura, criando produções bidimensionais e 
tridimensionais. 
 
 

ser feito o saquinho dos objetos  com o início letra “O”. 
Para os alunos que não têm materiais podem dar devolutivas por meio de 
áudios ou vídeos. 
O Professor estará disponível durante o período para sanar as dúvidas dos 
responsáveis em relação à atividade encaminhada. 

QUARTA-
FEIRA 

4 horas 
 
 

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

BOLO DE CENOURA 

Nossa atividade de hoje irá contribuir para o desenvolvimento do raciocínio 
lógico-matemático. Para isso, a sugestão será fazer um bolo de cenoura com a 
criança.  Ao trabalhar com receitas, a criança irá perceber a presença dos 
números, quantidade, volume e proporção.  

RECEITA de bolo de cenoura (família: conforme for realizando a receita, faça as 
perguntas do roteiro de observação que está na próxima página com a criança. 
Sugerimos que leia as perguntas antes, sozinhos, para se apropriarem do que 
deverão observar) 

4 ovos ,1 xícara (chá) de óleo ,3 cenouras médias descascadas e picadas ,2 (chá) 
farinha de trigo ,2 (chá) açúcar ,1 (sopa) fermento em pó  
Modo de Preparo: 

Misture a farinha, o açúcar e o fermento numa tigela. Bata o óleo, os ovos e a 
cenoura no liquidificador. Misture o que foi batido no liquidificador aos 
ingredientes que estão na tigela. Leve para assar, por 30 minutos, em forma 
untada.  
Observação: O roteiro de perguntas estará anexado na folha de atividade. 

Caso não seja possível realizar a receita do bolo de cenoura, a família poderá 
escolher outra que seja possível, o que tiver em casa. (Pode ser até mesmo o 
preparo das refeições diárias, o importante é levar a criança perceber que a 
matemática está em todos os lugares, até mesmo na cozinha, ao preparar os 
alimentos). 

O Professor estará disponível durante o período para sanar as dúvidas dos 
responsáveis em relação à atividade encaminhada. 

QUINTA-
FEIRA 

2h10m 
 
 

(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. 
 

Retomando a Experiência da receita 
Converse com a criança sobre do que ela achou da experiência de ajudar na 
cozinha e pergunte a ela qual o momento que ela mais gostou.  
Depois do diálogo, escreva num papel o nome dos ingredientes que foi 
necessário para realização da receita e em seguida leia para a criança as 
palavras, passando o dedo a baixo de cada palavra, lendo pausadamente para 
criança poder perceber que juntas as letras formam palavras. Logo após, peça 
para criança circular as letras “o” encontradas nas palavras (receita) 



O Professor estará disponível durante o período para sanar as dúvidas dos 
responsáveis em relação à atividade encaminhada. 

2 aulas  
Educação Física 

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

Método; os alunos irão realizar brincadeiras com reconhecimentos de cores e 
figuras em objetos. 

SEXTA-
FEIRA 

3h10 
 
 

(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, 

percebendo que as pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e maneiras de 

pensar e agir. 

(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. 

Atividade: música “cara de quê?” 
Ouvir e cantar a música “cara de quê”, em seguida gravar pequenos vídeos 
dançando a música, desenvolvendo assim atenção, concentração, coordenação 
motora, autoconhecimento e capacidade de reconhecer as próprias emoções,  
Link: https://youtu.be/lbnvpdhfyom 
O Professor estará disponível durante o período para sanar as dúvidas dos 
responsáveis em relação à atividade encaminhada. 

1 aula 
Arte 

  (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio 
de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais e 
tridimensionais. 

Vamos trabalhar a coordenação motora, linha e textura através da canção A 
Dona aranha onde o estudante deve percorrer o caminho da teia utilizando 
colagem com linhas.  

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala pensamento e 

imaginação. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 

 

https://youtu.be/LbNvpDHfYoM

