
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:_Jardim II A e B 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  04/08   À _06/08___ DE _2021_ 

PROFESSORA:    Carliane e Fernanda 

Arte: Professora Fabiana Casemiro    

 Educação Física: Professor Josemir Chagas Barbosa    

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL)  

 

 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO PARA 
REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA
-FEIRA 

4 horas 
 

 
Replanejamento 

 
 

 
Replanejamento 

TERÇA-
FEIRA 

4 horas 
 
 

 
                                   Replanejamento 

 
Replanejamento 



QUARTA-
FEIRA 

4 horas 
 
 

(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à 
linguagem escrita, realizando registros de 
palavras e textos, por meio de escrita 
espontânea. 

 
 

ATIVIDADE: Exploração das imagens do livro: O GRANDE RABANETE    
 Preparar um ambiente aconchegante para que a criança possa realizar a 
atividade com tranquilidade. Para a leitura, o primeiro passo é mostrar a 
imagem da capa do livro, levar a criança relatar o que ela está vendo, mostrar o 
nome da autora e depois o título.  Conseguindo assim absorver o máximo de 
informações possível. Lembrando que a leitura do livro pode ser feita através do 
livro ou vídeo. O livro em PDF será encaminhado  ao grupo, via  WhatsApp 
Segue link do vídeo: https://youtu.be/_2H8pQ9AfQA 
 A professora da sala estará disponível durante o período para sanar as dúvidas 
dos responsáveis em relação às atividades encaminhadas. 

QUINTA-
FEIRA 

2h20m 
 
 

(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à 
linguagem escrita, realizando registros de 
palavras e textos, por meio de escrita 
espontânea. 

 
 

ATIVIDADE: Leitura do da história: O GRANDE RABANETE 
 Preparar o ambiente para que a criança possa ouvir a história com 
tranquilidade, para conseguir absorver o máximo de informações possíveis. Será 
necessário, que um adulto leia ou mostre o vídeo da história “O grande 
Rabanete”.  Após a leitura pedir para a criança recontar a história, caso ela não 
lembre o responsável pode ir ajudando ela. 
Depois, junto com o responsável, a sugestão é escrever em um caderno ou 
numa folha o nome dos personagens. 
 A Professora estará disponível durante o período para sanar as dúvidas dos 
responsáveis em relação a atividade encaminhada. 

2 aulas  
Educação Física 

(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e 
mímicas em brincadeiras, jogos e atividades 
artísticas como dança, teatro e música. 

Cante uma música infantil de sua escolha juntamente com um familiar. A 
criança irá interpretar tudo o que a música relata em seu canto, por meio de 
expressões. 

SEXTA-
FEIRA 

3h10 
 
 

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

ATIVIDADE: Desenho dos personagens da leitura: O GRANDE RABANETE 
Hoje a sugestão é pedir para a criança desenhar os personagens da história.  
Para isso, permita ela observar novamente as imagens do livro ou o vídeo e 
deixe desenhar livremente o que achar pertinente. 
Na impossibilidade da devolutiva ser feita pela folha, poderá ser por áudio via 
WhatsApp.  
A Professora estará disponível durante o período para sanar as dúvidas dos 
responsáveis em relação a atividade encaminhada. 

1 aula  
Arte 

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

Após a apreciação da lenda do Boitatá criar o mesmo utilizando material 
reciclável incentivando, estimulando o desenhar, pintar, recortar, colar para 
confeccionar fantoches. 

https://youtu.be/_2H8pQ9AfQA


CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala pensamento e 

imaginação. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 

 


