
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA: Jardim l A e Jardim l B 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 07/06/2021 a 11/06/2021 Semana 14 

PROFESSORES(AS): Michelly e Alexandra 

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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U
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D

A
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R

A
 

 

30 min. 

(EI03EO03) Ampliar as relações 

interpessoais, desenvolvendo atitudes 

de participação e cooperação. 

(EI03TS02) Expressar-se livremente 

por meio de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e escultura, 

criando produções bidimensionais e 

tridimensionais. 

 Assistir a história “Vamos Abraçar o Mundinho”, de Ingrid 

Biesemeyer Bellinghausen. Segue Link: 

https://youtu.be/Pnw763KOMtM 

 Responder as questões relacionadas à história, com suporte de 

imagens. 

 Confecção de um brinquedo ou objetos com sucatas. 
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50 min. 

(EI03TS02) Expressar-se livremente 

por meio de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e escultura, 

criando produções bidimensionais e 

tridimensionais. 

 

            Educação Física. 

 

(EI03EO02) Agir de maneira 

independente, com confiança em suas 

capacidades, reconhecendo suas 

 Desenho da história. 

 

 

 

 

 

                        Educação Física 

 

 JDI B Atividade da aula 1 da semana 

1º Momento: Alongamento 

https://youtu.be/Pnw763KOMtM


 

conquistas e limitações. 

 

 

 

2º Momento: Construção e desenvolvimento da atividade “Jogo da 

memória”  

link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=lC2NtDANXzM 

3º Momento: Devolutiva: Mande uma foto ou um vídeo de cada 

Postura da atividade proposta ou um breve relato de como a criança 

realizou a   atividade, A devolutiva conta presença. 
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50 min. 
(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre 

gêneros textuais veiculados em 

portadores conhecidos, recorrendo a 

estratégias de observação gráfica e/ou 

de leitura. 

 Identificar no rio onde o Chico Bento toma banho os objetos 

que estão poluindo a água; 

 Fazer associação das palavras com os objetos, pintando da 

mesma cor. 
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40 min. 

(EI03ET07) Relacionar números às 
suas respectivas quantidades e 
identificar o antes, o depois e o entre 
em uma sequência. 
(EI03CG05) Coordenar suas 
habilidades manuais no atendimento 
adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas. 
 
                    Educação Física. 
 
(EI03CG02) Demostrar controle e 
adequação do uso de seu corpo em 
brincadeiras e jogos escutam e 
recontam de histórias, atividades 
artísticas, entre outras possibilidades 

Matemática: Adição 

 Pescaria consciente: pescando as tampinhas que poluem a 
água; 

 Confecção de um dado com material reciclável, utilizando rolo 
de papel higiênico; 

 Somando e registrando, com suporte de tampinhas de garrafas 
pet. 

 
                               Educação Física. 
 
 JDI B Atividade da aula 2 da semana 
1 Momento: Alongamento 
2º Momento: Construção e desenvolvimento da atividade “Jogo da 
memória” 
Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=uAGWBLW7yhE  
3ºMomento: Devolutiva: Mande uma foto ou um vídeo de cada 
Postura da atividade proposta ou um breve relato de como a 
criança realizou a   atividade, A devolutiva conta presença. 
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50 min. 
(EI03EF09) Levantar hipóteses em 
relação à linguagem escrita, 
realizando registros de palavras e 
textos, por meio de escrita 
espontânea. 
(EI03CG05) Coordenar suas 
habilidades manuais no atendimento 
adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas. 
 
            Educação Física. 
 
(EI03EO02) Agir de maneira 
independente, com confiança em 
suas capacidades, reconhecendo 
suas conquistas e limitações. 
 
 
 
(EI03CG02) Demostrar controle e 
adequação do uso de seu corpo em 
brincadeiras e jogos escutam e 
recontam de histórias, atividades 
artísticas, entre outras possibilidades 

 Letras mágicas: descobrindo as letras que se formam no papel 

toalha, mergulhando em um recipiente com água; 

 Identificar as letras nos coletores de reciclagem; 

 Registrar as iniciais das palavras dos coletores de reciclagem. 

 

 

 

     

                               Educaçaõ Física. 

 

 

 JDI A Atividade da aula 1 da semana 

1º Momento: Alongamento 

2º Momento: Construção e desenvolvimento da atividade “Jogo da 
memória”  

link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=lC2NtDANXzM 

3º Momento: Devolutiva: Mande uma foto ou um vídeo de cada 
Postura da atividade proposta ou um breve relato de como a criança 
realizou a   atividade, A devolutiva conta presença. 

 

JDI A Atividade da aula 2 da semana 

1º Momento: Alongamento 

2º Momento: Construção e desenvolvimento da atividade “Jogo da 
memória” 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=uAGWBLW7yhE  

3º Momento: Devolutiva: Mande uma foto ou um vídeo de cada 
Postura da atividade proposta ou um breve relato de como a criança 
realizou a   atividade, A devolutiva conta presença. 



 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O Eu, o outro e o nós, Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; Traços, sons cores e formas, Corpo, gestos e movimentos. 

  _ _ _ _ 

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

 


