
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 28/06 a 02/07 DE 2021  - SEMANA 17 

TURMA: Jardim ll A e Jardim ll B 

ROFESSORES (AS): Michelly e Lenira 
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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30 min. 
 
 
 

ARTE  
 

 

(EI03EO04) Comunicar suas idéias e 

sentimentos a pessoas e grupos 

diversos. 

(EI03TS02) Expressar-se livremente 

por meio de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e escultura, 

criando produções bidimensionais e 

tridimensionais. 

• Vídeo da história: Respeito https://youtu.be/2t1F73XbQ00 
• Roda de conversa a partir das imagens que fala sobre os tipos de 

respeito vistos no vídeo. 
 
Arte 

• Recorte e colagem de revistas de rostos de pessoas; 

• Identificando as diferenças das pessoas. 
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40 min. 
 
 
 

(EI03TS02) Expressar-se livremente 

por meio de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e escultura, 

criando produções bidimensionais e 

tridimensionais. 

• Ilustração de uma cena da história. 
 

https://youtu.be/2t1F73XbQ00


 
50 min. 

 
Educação Física 

(EI03EO02) Agir de maneira 

independente, com confiança em suas 

capacidades reconhecendo suas 

conquistas e limitações. 

(EI03CG02) Demonstrar controle e 

adequação do uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos escutam e 

recontam de histórias, atividades 

artísticas, entre outras possibilidades. 

 

JDII B 1º aula da semana 

1º Momento: Atividade rítmica: Assista ao vídeo “Fit dance Kids 

Tchutchuê” 

Atividade rítmica musical envolve atenção e partes corporais. Reproduzir 

a letra da música e movimentos corporais. 

Link: https://youtu.be/oSwWny1sXNA 

2º Momento: Devolutiva: mande uma foto, vídeo ou um breve relato de 
como a criança realizou a atividade, A devolutiva conta presença. Não se 
esqueça de informar o nome do aluno a turma e a semana da atividade. 

Q
U

A
R

TA
-F

EI
R

A
 

 
50 min. 

 
 
 

(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. 
 

• Circulando as letras que forma a palavra Respeito; 

• Escrita da palavra; 

• Identificando a primeira letra, quantidade de letras e as letras que têm 
no nome da criança.  
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40 min. 

 

(EI03EO05) Demonstrar valorização 
das características de seu corpo e 
respeitar as características dos outros 
(crianças e adultos) com os quais 
convive.   (EI03TS02) Expressar-se 
livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais. 
 

• Vídeo Mundo Bita - A Diferença é o Que nos Une.  

Link: https://youtu.be/eLtzvypcurE 

• Pintando, conforme as características físicas; 

• Fazendo um auto retrato.  
 

https://youtu.be/oSwWny1sXNA
https://youtu.be/eLtzvypcurE


 
50 min. 

 
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. 

JDII B 2º aula da semana 

1º Momento: Atividade rítmica: Assista ao vídeo “Estátua” 

 Link: https://youtu.be/b1dYkXjj-1o 

Atividade rítmica musical envolve atenção e partes corporais. Reproduzir 

a letra da música e movimentos corporais. 

2º Momento: Devolutiva: mande uma foto, vídeo ou um breve relato de 

como a criança realizou a atividade, A devolutiva conta presença. Não se 

esqueça de informar o nome do aluno a turma e a semana da atividade. 
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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. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

https://youtu.be/b1dYkXjj-1o

