
  

PLANO   DE   AULA   SEMANAL   –   ANO   2021   

TURMA:   JARDIM   II   A   E   B.   

                                                                         PLANO   DE   AULA   SEMANAL   DE    26.07   à   30.06.   

PROFESSORES(AS):   CARLIANE   E   FERNANDA.   

______________________________________________________________________________________________________________________________   

EDUCAÇÃO   INFANTIL   PRÉ-ESCOLA   (PARCIAL)   

DIAS  
DA   

SEMA 
NA   

TEMPO   
ESTIMADO   

PARA   
REALIZAÇÃO   

DAS   
ATIVIDADES   

OBJETIVOS   DE   APRENDIZAGEM   E   DESENVOLVIMENTO   ESTRATÉGIAS   /   CONTRIBUIÇÕES   DIDÁTICAS   

SEG 
UN 
DA- 
FEI 
RA   

4   horas   
  

(EI03EF01)  Expressar  ideias  e  sen�mentos  sobre  suas  vivências,         
por  meio  de  linguagem  oral  e  escrita  (escrita  espontânea),  de            
fatos,   desenhos   e   outras   formas   de   expressão.   

  
(EI03EO02)  Agir  de  maneira  independente,  com  confiança  em          
suas   capacidades,   reconhecendo   suas   conquistas   e   limitações.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ATIVIDADE:   ALFABETO   
No   caderno   fazer   a   escrita   do   alfabeto.   
Circular   no   alfabeto   as   letras   que   formam   o   nome   da   criança.   
Vídeo   do   alfabeto.   

 A  professora  da  sala  estará  disponível  no  horário  das  13h  às  17h  para                
sanar  as  dúvidas  dos  responsáveis  em  relação  às  a�vidades           
encaminhadas   e   para   receber   as   devolu�vas   dos   alunos.   



TER 
ÇA- 
FEI 
RA   

4   horas   
  
  

(EI03EO02)  Agir  de  maneira  independente,  com  confiança  em          
suas   capacidades,   reconhecendo   suas   conquistas   e   limitações.   

  
  
  
  

ATIVIDADE:   CONTANDO   E   REGISTRANDO.   

Contar   quantas   letras   há   no   nosso   alfabeto.   

Contar   e   registrar   quantas   vogais   temos.   

A   professora   da   sala   estará   disponível   no   horário   das   13h   às   17h   para   
sanar   as   dúvidas   dos   responsáveis   em   relação   às   a�vidades   
encaminhadas   e   para   receber   as   devolu�vas   dos   alunos.   

QU 
AR 
TA- 
FEI 
RA   

4   horas   
  
  

(EI03ET07)  Relacionar  números  às  suas  respec�vas  quan�dades         
e   iden�ficar   o   antes,   o   depois   e   o   entre   em   uma   sequência.   
(EI03EO02)  Agir  de  maneira  independente,  com  confiança  em          
suas   capacidades,   reconhecendo   suas   conquistas   e   limitações.   

ATIVIDADE:   CONTAGEM   ORAL.   

Contagem   oral   do   0   ao   20   na   sequência.  
Fazer   a   escrita   dos   números   no   caderno.   
A  professora  da  sala  estará  disponível  no  horário  das  13h  às  17h  para               
sanar  as  dúvidas  dos  responsáveis  em  relação  às  a�vidades           
encaminhadas   e   para   receber   as   devolu�vas   dos   alunos.   

QUI 
NT 
A-F 
EIR 
A   

2h20m   
  
  

(EI03EO02)  Agir  de  maneira  independente,  com  confiança  em          
suas   capacidades,   reconhecendo   suas   conquistas   e   limitações.   
(EI03TS02)  Expressar-se  livremente  por  meio  de  desenho,         
pintura,  colagem,  dobradura  e  escultura,  criando  produções         
bidimensionais   e   tridimensionais.     

ATIVIDADE:   DESENHANDO   E   PINTANDO.   
O   aluno   irá   desenhar   um   pinguim   e   uma   girafa   u�lizando   como   molde   do   
desenho   sua   própria   mão.   Após   desenhar   pintar   com   o   material   que   �ver  
em   casa.   
A  professora  da  sala  estará  disponível  no  horário  das  15h  às  17h  para               
sanar  as  dúvidas  dos  responsáveis  em  relação  às  a�vidades           
encaminhadas   e   para   receber   as   devolu�vas   dos   alunos.   

  
2   aulas   
Educação   Física  

(EI03CG03)  Criar  movimentos,  gestos,  olhares  e  mímicas  em          
brincadeiras,  jogos  e  a�vidades  ar�s�cas  como  dança,  teatro  e           
música.   

Construir   saberes   lendários   e   folclóricos   por   meio   de   músicas   em   can�gas   
de   rodas   adaptadas   individuais.   

SEX 
TA- 
FEI 
RA   

3h10   
  
  

(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,  escuta  e  reconto  de  histórias,            
a�vidades   ar�s�cas,   entre   outras   possibilidades.     

ATIVIDADE:   BRINCANDO   E   SE   DIVERTIINDO.   

Enviar   fotos   e   vídeos   brincando   com   seu   brinquedo   de   maior   preferência.   
A  professora  da  sala  estará  disponível  no  horário  das  13h50  às  17h  para               
sanar  as  dúvidas  dos  responsáveis  em  relação  às  a�vidades           
encaminhadas   e   para   receber   as   devolu�vas   dos   alunos.   

  

1   aula   
Artes   

 (EI03CG03)  Demonstrar  controle  e  adequação  do  uso  de  seu            
corpo  em  brincadeiras  e  jogos,  escuta  e  reconto  de  histórias,            
a�vidades   ar�s�cas,   entre   outras   possibilidades.   

Após   a   apreciação   da   obra   Cama   de   gato,   trabalhar   a   coordenação   
motora   u�lizando   o   corpo,   atenção,   agilidade   para   passar   entre   as   linhas   
ou   barbantes   presos   entre   paredes   ou   em   cadeiras   para   executar   a   
brincadeira   cama   de   gato   adaptada.   



  

CAMPOS  DE  EXPERIÊNCIAS  TRABALHADOS  NAS  ATIVIDADES  DURANTE  A  SEMANA:  O  eu,  o  outro  e  o  nós.  Traços,  sons,  cores  e  formas.  Escuta,  fala,  pensamento  e                           

imaginação.   Espaços,   tempos,   quan�dades,   relações   e   transformações.   

DIREITOS  DE  APRENDIZAGEM  GARANTIDOS  NAS  ATIVIDADES  DURANTE  A  SEMANA:  Explorar  o  seu  local  de  vivencia,  brincar,  par�cipar  efe�vamente  da  realidade  na                       

qual   a   criança   está   inserida.   


