
PLANO   DE   AULA   SEMANAL   –   ANO   2021   

                  PROFESSORAS :   MARIA   /   ROSANE                                                           TURMA:     JARDIM   I      

PLANO   DE   AULA   SEMANAL   DE     07   À   11   DE   JUNHO .     

  

EDUCAÇÃO   INFANTIL   PRÉ-ESCOLA   (PARCIAL)   

DIAS   DA   
SEMANA   

TEMPO   ESTIMADO   PARA   
REALIZAÇÃO   DAS   ATIVIDADES   

OBJETIVOS   DE   APRENDIZAGEM   E   
DESENVOLVIMENTO   

           ESTRATÉGIAS   /   CONTRIBUIÇÕES   
DIDÁTICAS   

SEGUNDA-   
FEIRA   

1   hora   (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.   

Com   o   auxílio   do   responsável,   ler   a   historinha   “Um   passeio   no   
Parque”   (será   colocado   o   PDF   no   grupo   do   Whatsapp)   e   fazer   a   

pergunta   para   a   criança.   
  

Por   que   o   sapo   estava   triste?     
  

Escrever   em   (LETRA   BASTÃO,   LETRA   DE   FORMA   )   resposta   da   
criança.   
  
  



TERÇA-   
FEIRA   

1   hora   (EI03TS02)  Expressar-se   livremente   por   

meio   de   desenho,   pintura,   colagem,   

dobradura   e   escultura,   criando   produções   

bidimensionais   e   tridimensionais.   

  

(EI03EO03)   Ampliar   as   relações   

interpessoais,   desenvolvendo   atitudes   de   

participação   e   cooperação.   

O  projeto  “Biodiversidade  do  seu  bairro”  componente  do          

programa  JUNHO  VERDE  ,  tem  o  objetivo  de  estimular  os           

alunos  da  rede  municipal  de  ensino  de  Ribeirão  Pires  a            

observarem  o  que  ocorre  nos  arredores  do  seu  bairro,           

estimulando  o  olhar  à  Fauna  (animais)  e  à  Flora  (árvores  e             

plantas),  diante  deste  assunto  solicitamos  que  seja         

fotografado  animais  silvestres  e  de  vida  livre  e  árvores  ou            

plantas  da  região,  e  informando  a  espécie  registrada  (nome           

popular  pelo  qual  conhece  o  vegetal  ou  animal  ou  nome            

científico).  O  QUE  É  BIODIVERSIDADE?  Biodiversidade  é         

um  termo  que  designa  a  variedade  de  seres  vivos  de  uma             

região,  bem  como  a  variação  dos  organismos  dentro  da           

mesma  espécie.  Exemplo:  Fauna  -  animais  /  Flora  -  árvores            

e   plantas.     
OBSERVAÇÃO:  ●  NÃO  SERÁ  ACEITO  REGISTROS  DE  ANIMAIS          

DOMÉSTICOS  (CÃES,  GATOS,  COELHOS,  CALOPSITAS,  ENTRE        

OUTROS…)  E  NENHUM  ANIMAL  EM  CATIVEIROS,  DENTRO  DE          

GAIOLAS   E   VIVEIROS.   

●   NÃO   SERÁ   ACEITO   REGISTROS   DE   PESSOAS.   

QUARTA-   
FEIRA   

1   hora     
(EIO3ETO7) .   Relacionar   números   as   
suas   respectivas   quantidades   e   
identificar   o   antes,   o   depois   e   o   entre   
em   uma   sequência   

    Vamos   cuidar   da   natureza   
Pinte   as   crianças   que   estão   cuidando   da   natureza!!   

  

  
  



  

QUINTA-FE 
IRA   

1   hora   

(EIO3EFO9 ) Levantar   hipóteses   em   
relação   à   linguagem   escrita,   realizando   
registros   de   palavras   e   textos,   por   meio   
de   escrita   espontânea   

Observe   a   figura   e   conta   quantas   crianças   estão   ajudando   a   
conservar   a   natureza,   pode   usar   as   fichas   de   números,   escrever   o   
número   numa   folha.   

  
  

SEXTA-   
FEIRA   

1   hora   

  

   Escrever   o   nome(   se   quiser)   na   plaquinha   e   o   nome   da   escola   
colocar   na   mudinha   que   vc   plantou   na   aula   da   Semana   14,   assim   
como   no   exemplo   abaixo   e   através   dos   grupos   de   whatsapp   da   
escola   informaremos   onde   será   plantada,   na   atividade   estava   
descrito   para   doar   para   alguém,   mas   teremos   esta   nova   opção   
para   a   nossa   mudinha.   

  

  
CAMPOS  DE  EXPERIÊNCIAS  TRABALHADOS  NAS  ATIVIDADES  DURANTE  A  SEMANA:   Escuta,  fala,  pensamento  e  imaginação ,  traços,  cores  sons                   

e      formas,   espaço,   tempos,   quantidade,   relações   e   transformações;   O   eu,   o   outro   e   o   nós   

DIREITOS  DE  APRENDIZAGEM  GARANTIDOS  NAS  ATIVIDADES  DURANTE  A  SEMANA:   Conviver,  brincar,  participar,  explorar,  expressar,                

conhecer-se.   


