
E. M. Comendador Abdalla Chiedde
Turma: Jardim I

Planejamento Semanal - Semana 17
Professora: Ana Gabriela /Artes: Katia/ Educação Física: Chaine

DIAS DA
SEMANA

TEMPO ESTIMADO
PARA REALIZAÇÃO

DAS ATIVIDADES

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
E DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS/ CONTRIBUIÇÕES
PEDAGÓGICAS

SEGUNDA-
FEIRA

2 h

2 h

EI03EO04 – Comunicar suas ideias e
sentimentos a pessoas e grupos
diversos.
EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre
gêneros textuais veiculados em
portadores conhecidos, recorrendo a
estratégias de observação gráfica e/ou
de leitura.

Contos de Fadas
❖ Você sabe o que é contos de fadas
❖ Responder as perguntas:
❖ Você conhece algum conto de fadas?
❖ Pergunte para alguém da sua família

(pode ser mamãe, papai, irmão, vovó,
tias ou tios) qual é o contos de fadas
favorito deles?

❖ A história dos três porquinhos
❖ Responder as perguntas
❖ Qual é o nome dos três porquinhos?
❖ Do que era feita a casa de prático?

Atividade Complementar
❖ Alinhavo: coelho
❖ Vídeo: os três porquinhos:

https://www.youtube.com/watch?v=M_QpsigrVaM

https://www.youtube.com/watch?v=M_QpsigrVaM


TERÇA-
FEIRA

3 h 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.
EI03EF04 – Recontar histórias ouvidas e
planejar coletivamente roteiros de vídeos
e de encenações, definindo os contextos,
os personagens e a estrutura da história.

❖ Dobradura:
❖ Porquinho
❖ Lobo

❖ Reconto da história: Os três porquinhos -
vídeo

Atividade Complementar
❖ Folha de Recorte 11



Arte

50’

Arte

EI03CG06 Coordenar com precisão e
eficiência suas habilidades motoras
nos atendimentos a seus interesses de
representação gráfica

EI03TS02 Expressar-se livremente por
meio de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando
produções bidimensionais e
tridimensionais.

Arte

Assistir ao vídeo da história “Os três porquinhos''.
Ligar cada porquinho à casa que construiu de
acordo com a história.



QUARTA-
FEIRA

2 h

2 h

EI03EF09 – Levantar hipóteses em
relação à linguagem escrita, realizando
registros de palavras e textos, por meio
de escrita espontânea.
EI03ET04 – Registrar observações,
manipulações e medidas, usando
múltiplas linguagens (desenho, registro
por números ou escrita espontânea), em
diferentes suportes.

❖ Ler o verso:
Cuidado porquinhos o lobo vai chegar
e todas as casas vai soprar
Fu fu fu fu fu

❖ Contar as letras das palavras
❖ Lobo
❖ Casa

❖ Localizar no alfabeto as vogais da palavra:
Madeira

Atividades Complementares:
❖ Plaquinha de nome
❖ Fazer a primeira letra do nome com argila



QUINTA-
FEIRA

2 h

1:30 h

30 min

EI03ET07 – Relacionar números às suas
respectivas quantidades e identificar o
antes, o depois e o entre em uma
sequência.
EI03ET01 – Estabelecer relações de
comparação entre objetos, observando
suas propriedades.
EI03ET06 – Relatar fatos importantes
sobre seu nascimento e
desenvolvimento, a história dos seus
familiares e da sua comunidade.

Aula online
EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre
gêneros textuais veiculados em
portadores conhecidos, recorrendo a
estratégias de observação gráfica e/ou
de leitura.
EI03ET07 – Relacionar números às suas
respectivas quantidades e identificar o
antes, o depois e o entre em uma
sequência.

❖ Ligar os pontos de 1 a 5
❖ Escrever os números de 1 a 5
❖ Levar o porquinho até a sua casa.

Aula online
❖ Brincadeira: Seu lobo está?
❖ Brincadeira: Vamos passear na floresta?



SEXTA-

FEIRA

2h

Educação Física

Aprox. 50 minutos
cada.

EI03CG02 – Demonstrar controle e
adequação do uso de seu corpo em
brincadeiras e jogos, escuta e reconto de
histórias, atividades artísticas, entre
outras possibilidades.
EI03EF02 – Inventar brincadeiras
cantadas, poemas e canções, criando
rimas, aliterações e ritmos.

Educação Física

❖ Sugestão de brincadeira: Seu Lobo está?
Atividade Complementar

❖ Alinhavo: Tênis

Educação Física



CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Eu, O Outro e O Nós; Corpo, Gestos e
Movimentos; Traços, Sons, Cores e Formas; Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação; Espaço, Tempo, Quantidades, Relações e
Transformações.
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver; Brincar; Participar; Explorar; Expressar e
Conhecer-Se.
ATIVIDADE PERMANENTE: Calendário


