
PLANO   DE   AULA   SEMANAL   –   ANO   2021   

PROFESSORAS:    MARIA/ROSANE                                                                                                                TURMA:    JARDIM   IA,   B   E   C  
PLANO   DE   AULA   SEMANAL   DE   14   À   18   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   

  
(EIO3EF01)    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.   

   PROJETO   LEITURA   -   O   CARACOL   VIAJANTE   
https://youtu.be/AdLAmDTxtjU   

  

  

  
A ssistir   ao   vídeo.   Ele   é   bem   curtinho,   e   após   fazer   o   que   se   pede.   
Conversar   um   pouquinho   com   nossos   responsáveis.   

● O   que   você   mais   gostou   na   história?   
● Foi   do   nome   do   personagem   principal?     
● Qual   é   o   nome   do   personagem   principal?  
● Qual   tipo   de   animal   é   o   nosso   personagem   principal?   
● O   que   ele   gosta   de   fazer?   
● Ele   anda   rápido   ou   devagar?...   

Agora  vamos  pegar  uma  folha  de  sulfite  ou  em  uma  folha  de  caderno,               
faça  um  desenho  (ilustração)  bem  bonito  e  colorido,  sobre  como  você             
entendeu   a   história   e   mande   para   a   sua   Professora.   

https://youtu.be/AdLAmDTxtjU


TERÇA-   
FEIRA   

  
  

               1   hora   

  
(EIO3EO02)    Agir   de   maneira   
independente,   com   confiança   em   
suas   capacidades,   reconhecendo   
suas   conquistas   e   limitações.   
  

     PROJETO   LEITURA   –   O   CARACOL   VIAJANTE   
  
  
  
  
  

Contornar     a   casa   do   Caracol.  
Pegar   um   lápis   de   cor   ou   tinta   se   for   tinta   com   os   dedinhos   
irá   contornar   os   pontilhados,   para   formar   sua   casa.   

     QUARTA-   
FEIRA   

  
  

  

  

 1   hora   

  
(EI03ET07)   
Relacionar   números   às   suas   
respectivas   quantidades   
e   identificar   o   antes,   o   
depois   e   o   entre   em   uma   
sequência.   

  
    PROJETO   LEITURA   –   O   CARACOL   VIAJANTE   

Pintar   a   quantidade   de   caracol   de   acordo   com   o   numeral   

QUINTA-FEI 
RA   

  
  

       1   hora   

  
(EIO3TS02)    Expressar-se   
livremente   por   meio   de   desenho,   
pintura,   colagem,   dobradura   e   
escultura,   criando   produções   
bidimensionais   e   tridimensionais.   

     PROJETO   LEITURA   –   O   CARACOL   VIAJANTE   
Colar   papéis   picados   no   (traçado)   representa   um   dos   
caminhos   da   viagem   por   onde   passou   o   Caracol   Rodolfo.   

  

SEXTA-   
FEIRA   

  
  

                  1   hora   

EIO3TS02)   Expressar-se   
livremente   por   meio   de   desenho,   
pintura,   colagem,   dobradura   e   
escultura,   criando   produções   
bidimensionais   e   tridimensionais.   

       PROJETO   LEITURA   –   O   CARACOL   VIAJANTE   
Fazer   um   caracol   com   massinha   de   modelar,   de   recortes   de   
papel   ou   lã,   coloque   na   folha   ou   caderno   com   seus   dados   e   
envie   para   sua   professora.   

  

CAMPOS   DE   EXPERIÊNCIAS   TRABALHADOS   NAS   ATIVIDADES   DURANTE   A   SEMANA:    O   outro   e   o   nós,   Traços,   cores   e   formas,Escuta,fala   
pensamento   e   imaginação,   Espaços,   tempos,quantidades,relações   e   transformações    

  

DIREITOS   DE   APRENDIZAGEM   GARANTIDOS   NAS   ATIVIDADES   DURANTE   SEMANA:    Conviver,   Brincar,   Participar,   Explorar,   Expressar,   

Conhecer-se.   



  
  



PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021

 

PROFESSORAS: Caren e Bárbara   

 TURMA:  Jardim I e II  

PLANO DE AULA SEMANAL DE 14 à 18/06 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

          ESTRATÉGIAS / 
CONTRIBUIÇÕES 

DIDÁTICAS 

SEGUNDA- 
FEIRA 

 

 
 

 

  

TERÇA- 
FEIRA 

 

 
1 aula  
 

(EI03EO02) 

Agir de maneira 
independente, 
com confiança em suas 

capacidades, 
reconhecendo 

suas conquistas e 
limitações. 
 

(EI03CG05) 
Coordenar suas 

habilidades 
manuais no atendimento 
adequado a seus 

interesses 
e necessidades em 
situações 

diversas 

Educação Física: 

 

-Brincadeira de 

desenvolvimento do 

controle da força e 

concentração:  

Boca do palhaço 

QUARTA- 
FEIRA 

                          
 

1 aula  
 
 

 
(EI03EO02) 

Agir de maneira 
independente, 

com confiança em suas 
capacidades, 
reconhecendo 

suas conquistas e 
limitações 

Educação Física: 

 

Brincadeira de 

desenvolvimento da 

atenção e concentração, 

e tempo de reação 

Dança das cadeiras  

QUINTA-      



FEIRA  
 
 

   
 

 

SEXTA- 
FEIRA 

 
 

 
                    

    
 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  

- CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS  

- O EU, O OUTRO E O NÓS  

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: 

Conviver. 

Brincar. 

Participar. 

Explorar. 

Expressar. 

Conhecer-se 

 

 


