
 PLANO DE AULA SEMANAL 15 DE 14 DE JUNHO A 18 DE JUNHO DE  2021 

 
PROFESSORES (AS): TAINA / EDUARDO/ ITAMILIAS 

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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   4 horas 
  
 
 
 

(EI03ET01)Estabelecer relações de comparação entre 
objetos, observando suas propriedades.  
(EI03ET05)Classificar objetos e figuras de acordo com 
suas semelhanças e diferenças.  
(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de 
seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de 
histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades 

Tema: As formas geométricas em nosso entorno 
Hoje nós iremos participar de uma brincadeira que consiste em 
identificar as formas geométricas da natureza.  
Quais as formas dos elementos naturais e não naturais 
encontrados no bairro?  
Quais elementos naturais mais a agradam? 
As crianças irão identificar as formas geométricas a partir da 
observação de elementos não naturais dentro de sua residência.  
Após isto, recomenda-se que sugiram à criança um passeio para 
observação das formas dos elementos contidos no bairro, como 
como plantas de diferentes portes, animais não domésticos, casas, 
automóveis, etc.  
É importante que o familiar que irá acompanhar a criança observe 
se esta demonstra curiosidade e interesse pelo ambiente ao seu 
redor durante a prática, explorando e tentando reproduzir sons que 
lhe chamam a atenção e a registre como forma de oferecer uma 
devolutiva da ação ao professor.  
Para finalizar a ação, o responsável deverá solicitar a criança que 
identifique o elemento natural cujas formas mais lhe agradaram, 
realizar o registro fotográfico. 
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(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e planejar 
coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, 
definindo os contextos, os personagens, a estrutura da 
história. 

Tema: Contos Infantis 
Os três porquinhos 
Hoje nós iremos ouvir o conto: Os três porquinhos, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=vKqfzaY2_4Q&t=10s 
Após assistir o vídeo, a criança deverá recontar a história.  
A devolutiva pode ser feita por vídeo. 
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   4 horas 
 
 

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

Tema: Jogo da memória dos números de 0 a 5 
Para essa atividade vamos precisar de: 
- Folha de sulfite; 
- Canetinha, lápis de cor, giz de cera; 
- Tesoura. 
Assista o vídeo onde a professora ensina a confeccionar um jogo 
da memória dos números: 
https://www.youtube.com/watch?v=j8EpH6zI3x4 
 
A devolutiva pode ser feita por fotografia ou vídeo. 
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4 horas 

(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e 
escritas (escrita espontânea), em situações com função 
social significativa. 

Tema: Eu tenho um nome 
 

 
Hoje nós iremos confeccionar uma plaquinha do nosso nome, 
segue link: https://www.youtube.com/watch?v=TuTZ3gK_IEI  
Agora vamos conhecer um pouco mais sobre as letras do nosso 
nome. 
- Quantas letras tem o seu nome? 
- Qual a primeira letra do seu nome? 
- Qual a última letra do seu nome? 
A devolutiva pode ser feita por fotografia ou vídeo. 
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Educação 
Física; 
2 horas  
 
 
Artes. 
 

(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. 
 
 
(EI03EF02) Inventar brincadeiras, cantadas, poemas e 
canções ,criando rimas aliterações e ritmos. 
 
 
 
(EI03TS02). Expressar-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando 
produções bidimensionais e tridimensionais. 

Tema: Tema: Música “Cara de quê” 
Assista o vídeo da música “cara de quê” disponível em: 
Agora é com vocês!! 
- Faça um vídeo imitando as emoções que são faladas na música. 
A devolutiva pode ser feita por fotografia ou vídeo. 
 
Promover o envolvimento e comprometimento dos alunos nas 
atividades Propostas e sugeridas, para amadurecimento e 
desenvolvimento motor. Exposições de vídeos e áudios 
explicativos das atividades, jogos. Material reciclável e alternativo. 
 
Traços, Sons, Cores e Formas. Aula de Arte Meio Ambiente 
Assista ao vídeo do Youtube sobre o Meio Ambiente. 
https://youtu.be/uM2DP4tqKsE 
 ATIVIDADE: Tire uma foto de uma plantinha que você goste, para 
registrar sua atividade do meio ambiente. 
 
 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA O EU, O OUTRO E O NÓS; TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS; CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS; ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO; ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES 
E TRANSFORMAÇÕES. 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:_ Conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e 

conhecer-se. 

 


