
 

 

PLANO DE AULA SEMANAL - 2021 

E.M. “FIORINDO RONCON” TURMA: JARDIM II 

Plano de aula semanal de 21 a 25 de junho de 2021 

Professoras: Cristiana, Valéria e Valquíria 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Pré-escola (parcial) 

Dias da 

semana 

Tempo estimado 

para realização 

das 
Atividades 

Objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento 

 
Estratégias / contribuições didáticas 

 

 
Segunda

- feira 

 
 

40 minutos 

Levantar hipóteses sobre gêneros textuais 

veiculados em portadores conhecidos, recorrendo 

a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura. 

Classificar objetos e figuras de acordo com suas 

semelhanças e diferenças. 

 
Leitura da história “Os três 

porquinhos” Jogo dos 7 erros 

 
 

Terça

- feira 

 
 

40 minutos 

 

Levantar hipóteses em relações à linguagem 

escrita, realizando registro de palavras e textos, 

por meio de escrita espontânea. 

Hoje vamos testar sua memória! 

Escreva o nome de animais, alimentos e objetos com as letras da 

palavra porquinhos. Escreva o máximo de palavras que você 

conseguir, mas não tem problema se não escrever todas. 

 

 
Quarta

- feira 

 

 

1 hora 

 
Demonstrar controle e adequação do uso de 

seu corpo em brincadeiras e jogos. Escuta e 

reconto de história, atividades artísticas, entre 

outras possibilidades. 

Ouça a história no link: OS TRÊS PORQUINHOS novo! #3porquinhos 

MÚSICA DA TIA CRIS #lobomau 

Agora vamos fazer uma competição em família? 

Será que vocês são tão fortes quanto o lobo? 

Para isso vamos precisar de copos descartáveis, papeis. 

Chame todas as pessoas da família para a brincadeira. 



 
 

Quarta
- feira 

 
 

2H/A 

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do 
uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta 
e reconto de histórias, atividades artísticas, entre 
outras possibilidades.  
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais 
no atendimento adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas. 
 

Educação Física 
 
COORDENAÇÃO MOTORA FINA: FUTEBOL COM LÁPIS 

 

 

Quinta

- feira 

 

 
40 minutos 

 

Relacionar números às suas respectivas 

quantidades e identificar o antes e o depois em uma 

sequência. 

 

Conte quantas letras tem em cada palavra: 

Já sabemos que você é uma criança muito inteligente, agora leia os 

números e complete o quadro abaixo: 

 

Sexta

- feira 

 

 
40 minutos 

Recontar histórias ouvidas e planejar 

coletivamente roteiros de vídeos e de 

encenações, definindo os contextos, os 

personagens, a estrutura da história. 

Hoje você irá confeccionar as dobraduras do porquinho e do lobo com 
papel 

sulfite ou qualquer outro papel folhas de revistas, papel de presente ou 

outro papel que você tiver em casa, depois faça um vídeo recontando a 

história dos “três porquinhos” utilizando suas dobraduras. 

 
 

1 Hora 

(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. 

 
(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do 
uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e 
reconto de histórias, atividades artísticas, entre 
outras possibilidades. 

Arte 
Texto explicativo sobre a atividade, disponibilizado pela professora. 
Contendo imagens e vídeo elaborado para facilitar o processo da 
atividade. 

 


