
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:_Jardim I A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  28/06  À _01/07__ 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 
 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais e 
tridimensionais. 
 
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas. 

 

 

 

ATIVIDADE:  Brincando de estar estendendo as roupas no varal. 
Antes de escrever, a mão da criança precisa usar a tesoura, pintar, manipular 
slimes, alinhavar, apertar esponjas, usar várias pinças, fazer transferências entre 
recipientes, manipular pregadores.  Vocês devem ter notado que nossas 
atividades em muitos momentos foram destinadas a esses estímulos e hoje 
vamos assistir a um vídeo que nos mostrará o quanto uma simples atividade de 
estender roupa poderá desenvolver muitos aspectos significativos tais como: 
ordenação, classificação, textura, cores e outros. Veja os exemplos no vídeo a 
seguir: https://youtu.be/Md4E-9td6uc .   
Agora é a sua vez de ajudar em casa ou brincar, se quiser, você pode filmar o 
momento e postar no grupo. Registre a brincadeira aqui com um desenho bem 
bonito e colorido.  
O Professor estará disponível durante o período para sanar as dúvidas dos 
responsáveis em relação à atividade encaminhada. 

https://youtu.be/Md4E-9td6uc


TERÇA-
FEIRA 

4 horas 
 
 

(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à 
linguagem escrita, realizando registros de palavras e 
textos, por meio de escrita espontânea. 
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas 
quantidades e identificar o antes, o depois e o 
entre em uma sequência. 
 

Atividade: Parlenda “ 1,2 feijão com arroz...”  
Você sabe o que são parlendas? São versos rimados que ajudam a gente a 
memorizar algumas coisas, como os dias da semana, os meses do ano e 
outros... No caso dessa parlenda “ 1,2 feijão com arroz...” ela ajuda a guardar a 
sequência numérica para a gente contar tudo direitinho. Também é uma 
manifestação popular importante como os trava línguas que a gente já viu.  
Vamos assistir um vídeo dessa parlenda e aprender a cantar e contar? 
Link: https://youtu.be/n575gJZqE6k  

QUARTA-
FEIRA 

4 horas 
 
 

(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à 
linguagem escrita, realizando registros de palavras e 
textos, por meio de escrita espontânea. 
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais. 

Atividade: Ditado recortado 

Agora que você já aprendeu, recite a parlenda, acompanhando as palavras com 
os dedinhos. Depois com ajuda de um responsável, recorte as palavrinhas que 
estão na folha de atividade e cole na frente das figuras corretas! 
 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 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 escultura, 
criando produções bidimensionais e 
tridimensionais. 

Atividade: Arte abstrata.  

Alguém sabe o que é uma arte abstrata? As crianças frequentemente criam arte 
abstrata sem saber, a abstração é a arte que não retrata objetos, pessoas ou 
cenas do mundo real de forma fiel, o que a torna geralmente difícil de ser 
reconhecida. A arte abstrata retrata o que um artista sente e pensa mais do que 
o que ele vê. Um artista abstrato usa cores e formas para expressar emoções e 
ideias. Assim como não sabemos a respeito do pensamento de outras pessoas, 
nem sempre sabemos o que a arte abstrata retrata, mas se perguntarmos ao 
artista, ele pode explicar. Então vamos expressar nossas emoções através da 

arte? Veja o vídeo para descobrir como realizar essa atividade.  Segue o link: 
https://youtu.be/XNg9EkJIt1A  

A Professora estará disponível durante o período para sanar as dúvidas 
dos responsáveis em relação a atividade encaminhada. 

2 aulas  
Educação 
Física 

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

Propor aos alunos jogos de estímulos em desafios. 
Com voz de comanda de eu quero, eu quero pediram que toquem em 
objeto de acordo com a cor, figura ou objeto.  

SEXTA-
FEIRA 

 
  

 

https://youtu.be/n575gJZqE6k
https://youtu.be/XNg9EkJIt1A


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. 

 


