
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSORES(AS): CARLIANE E FERNANDA 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: JARDIM II A E B. 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 20.07 à 23.7 

 

_  __ _ 

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 
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 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
E     DESENVOLVIMENTO 

 
 

  ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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4 horas (EI03EO02) Agir de maneira independente, com 
confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 
conquistas e limitações. 

ATIVIDADE: RETORNO DO RECESSO ESCOLAR. 

Será enviado um vídeo para a turma de retorno as aulas 2º 
semestre. 

Solicitar que façam um pequeno vídeo dizendo o que fizeram 

nas duas semanas de recesso. Se gostaram, como foi, se 

descansaram. 

A professora da sala estará disponível no horário das 13h às 17h 

para sanar as dúvidas dos responsáveis em relação às atividades 

encaminhadas e para receber as devolutivas dos alunos. 
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4 horas (EI03EF01) Expressar ideias e sentimentos 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: DESENHO SOBRE AS FÉRIAS. 

Fazer um lindo desenho no caderno ou em uma folha sobre o 

que fizeram nas férias. 

A professora da sala estará disponível no horário das 13h às 17h 

para sanar as dúvidas dos responsáveis em relação às atividades 
encaminhadas e para receber as devolutivas dos alunos. 
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 2h20m (EI03EO02) Agir de maneira independente, com 
confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 

conquistas e limitações. 

(EI03EF01) Expressar ideias e sentimentos sobre suas 

vivências, por meio de linguagem oral e escrita (escrita 
espontânea), de fatos, desenhos e outras formas de 
expressão. 

ATIVIDADE: RECORDANDO AS VOGAIS E ALFABETO. 
Fazer a escrita das vogais no caderno. 
 Fazer escrita do alfabeto. 
A professora da sala estará disponível no horário das 13h às 17h 
para sanar as dúvidas dos responsáveis em relação às atividades 
encaminhadas e para receber as devolutivas dos alunos. 

 

(2 aulas) 
Educação 

Física 

(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas 

em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, 

teatro e música. 

Promover aos alunos experimentos sonoros musicais com 
expressões corporais em danças juninas populares. 
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3h10 (EI03EO02) Agir de maneira independente, com 
confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 
conquistas e limitações. 

(EI03EF01) Expressar ideias e sentimentos sobre suas 
vivências, por meio de linguagem oral e escrita 
(escrita espontânea), de fatos, desenhos e outras 

formas de expressão. 

ATIVIDADE: “HISTÓRIA- O LIVRO DOS SORRISOS”. 

Será enviado vídeo da história, após os alunos ouvirem a história, 
escolher a parte que mais gostou para fazer representação 

simbólica. 

A professora da sala estará disponível no horário das 13h50 às 

17h para sanar as dúvidas dos responsáveis em relação às 
atividades encaminhadas e para receber as devolutivas dos 

alunos. 

 

(1 aula) 
Arte 

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

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

O aluno irá conhecer o processo e observar a decomposição 
de cores da caneta hidrográfica no desenho imerso em 
água. 

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, quantidades, relações e transformações. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Explorar o seu local de vivencia, brincar, 

participar efetivamente da realidade na qual a criança está inserida. 

 


