
ESCOLA FIORINDO RONCON
TURMA: JARDIM I

PLANO DE AULA SEMANAL
SEMANA 20 – DE 02 A 06 DE AGOSTO DE 2021

TEMA: MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA / O CRAVO E A ROSA

PROFESSORES(AS): Ana Cecília, Jonas, Stefanie e Valquíria

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL)

DIAS DA
SEMANA

TEMPO
ESTIMADO

PARA
REALIZAÇÃO

DAS
ATIVIDADES

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SEGUNDA-FEIRA 90 minutos Ampliar as relações interpessoais,
desenvolvendo atitudes de participação e
cooperação.

Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre
suas vivências, por meio da linguagem oral e
escrita (escrita espontânea), de fotos,
desenhos e outras formas de expressão.

Dia 7 de agosto é aniversário de 15 anos de uma lei muito importante. A lei Maria da Penha. Vocês

já ouviram falar sobre Maria da Penha e da lei que leva este nome?

A fim de conscientizar contra a prática da violência, desenvolver a expressão oral e o vocabulário,

hoje faremos a leitura da “História de Maria - a Rosa”.

TERÇA-FEIRA 90 minutos Expressar medidas (peso, altura etc.),
construindo gráficos básicos.

Os gráficos estão presentes em jornais, revistas, folhetos informativos, entre outros meios de
comunicação. Eles são utilizados para demonstrar de forma mais fácil uma situação envolvendo
números.

Hoje construiremos um gráfico simples com informações contidas na história que lemos ontem,
“história de Maria – A Rosa”.

QUARTA-FEIRA 90 minutos Usar estratégias pautadas no respeito mútuo
para lidar com conflitos nas interações com
crianças e adultos.

Classificar objetos e figuras de acordo com
suas semelhanças e diferenças.

Conheceremos uma paródia da cantiga popular “o cravo e a rosa” para discutirmos atitudes
positivas e negativas. Na sequência, faremos uma atividade.

Atividade: Em um papel sulfite desenharemos um círculo e um quadrado. Atitudes negativas serão
colocadas no quadrado, e atitudes negativas no círculo.



QUARTA-FEIRA

2H/A
(EI03CG02) Demonstrar controle e
adequação do uso de seu corpo em
brincadeiras e jogos, escuta e reconto de
histórias, atividades artísticas, entre outras
possibilidades.

Educação Física
Olimpíadas: Basquetebol Adaptado

QUINTA-FEIRA 90 minutos Expressar-se livremente por meio de desenho,
pintura, colagem, dobradura e escultura,
criando produções bidimensionais e
tridimensionais.

As Artes Visuais são uma linguagem, portanto, uma forma de as crianças pequenas se expressarem
e se comunicarem. Trabalhar com dobraduras desenvolve também a coordenação motora e a
atenção.

Hoje vamos nos inspirar na cantiga de O cravo e a rosa e fazer um lindo desenho de jardim com
uma dobradura de flor que iremos aprender.

SEXTA-FEIRA 50 minutos Coordenar suas habilidades manuais no
atendimento adequado a seus interesses e
necessidades em situações diversas.

Reconhecer as qualidades do som
(intensidade, duração, altura e timbre),
utilizando-as em suas produções sonoras e ao
ouvir músicas e sons.

Em busca de apropriar a linguagem musical como forma de expressão e comunicação, utilizaremos a
cantiga “O cravo e a rosa”.

Vamos explorar ritmos fazendo sons com o nosso próprio corpo, e também com o auxílio de dois
copos plásticos.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=LRHP6mlaIsQ

50
minutos

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

produções
bidimensionais   e tridimensionais.
(EI03ET05)Classificar objetos e figuras de
acordo com suas semelhanças e
diferenças.

Arte
Link do vídeo com a obra “La poetisa “de Juan Miró, com questões a serem respondidas.
Imagem da mascara , para elaboração da atividade

https://www.youtube.com/watch?v=LRHP6mlaIsQ

