
                                                                                                                                                                                            

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

                                                                       TURMA: JARDIM I 

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

                                                                       PROFESSORES (AS): CÉLIA, CRISTINA, WILTON, MARILENA E JACQUELINE.          

                                                                                                                                                                                                                                                            

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 

DIAS DA 
SEMAN

A 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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2h                        (EI03EO04) Comunicar suas ideias e 
sentimentos a pessoas e grupos diversos.  
 

À medida que evoluem em suas capacidades de linguagem e de representação, as 
crianças pequenas ganham confiança e maior independência nas suas formas de 
comunicar ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. Nesse contexto, é 
importante oportunizar diferentes situações em que as crianças pequenas sejam 
convidadas e incentivadas a se comunicar com independência, a fazer coisas por si 
mesmas, bem como a iniciar uma atividade e persistir por si próprias nas ações e 
interações necessárias para seu sucesso.* A criança vai deitar no chão e o adulto vai 
contornar a silhueta. Em seguida a criança irá desenhar as orelhas, os olhos, o nariz e a 
boca. Tire uma foto e enviar para escola. * 
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1 hora  
(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado 
relacionados a higiene, alimentação, conforto e 
aparência. 

Conforme as crianças pequenas ganham consciência de si, passam a reconhecer-se como 
sujeito ativo, capaz de criar e se cuidar com independência do outro. * A criança irá 
pintar a figura que representa o que ela já realiza sozinha. 

 
50 MIN. 

 (EI03CG05)  
Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas.  

Propor situações que envolvam a coordenação das habilidades manuais, valorizando a 
descoberta de interesses pelo desafio, pela manipulação e exploração de diferentes 
materiais. Através da brincadeira  de pescar tampinhas. 
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1h30 

(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, 
objetos e instrumentos musicais durante 
brincadeiras de faz de conta, encenações, criações 
musicais, festas.  
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais e tridimensionais.  

- Propiciar à criança momentos de explorar a percussão corporal, conhecendo o seu 
próprio corpo, com a finalidade de produzir sons diversos e de conhecer o esquema 
corporal. ***OPORTUNIZAR A CRIANÇA EXPLORAR  O SEU CORPO TIRANDO SOM DO 
MESMO , ASSISTA AO VIDEO E REPRODUZA O SONS COM O CORPO E APÓS  MONTE UM 
BONECO DE PALITO DE SORVETE. 



                                                                                                                                                                                            

 
50 MIN. 

 (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas.  

Propor situações que envolvam a coordenação das habilidades manuais, valorizando a 
descoberta de interesses pelo desafio, pela manipulação e exploração de diferentes 
materiais. Através da brincadeira de  empilhar copos. 
 

Q
U

IN
TA

-
FE

IR
A

 

2 horas 

(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. 

 Conforme têm a oportunidade de se expressar por meio de diferentes linguagens, 
aprimoram e ampliam sua possibilidade de comunicação. * a criança irá confeccionar o 
boneco articulado, nomear as partes do corpo oralmente. 
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1 h (EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo 
com suas semelhanças e diferenças. 

As crianças pequenas aprendem sobre as características e propriedades dos objetos e 
figuras usando seu corpo e todos os seus sentidos em situações de exploração e 
investigação. A partir da oportunidade de realizarem repetidas explorações de diferentes 
objetos e figuras, elas começam a construir conclusões baseadas em suas percepções 
físicas imediatas e conseguem classificá-las a partir de atributos ou propriedades que 
possuem em comum. 
Estratégia: relacionar numerais com o seu corpo na gravura e com uma colagem de 
tirinhas, relacionar o número de dedos da sua mão. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 
transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as 
artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), 
ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, 
expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 

 


