
E.M. Herbert José de Souza
Rua Fagundes Varela, 35 – Jardim Caçula

Fone: 4824 4337 – e-mail: em.herbert.jose.souza@ribeiraopires.sp.gov.br

TURMA: JARDIM II

PLANO DE AULA SEMANAL DE 02 A 06 DE AGOSTO DE 2021

  PROFESSORES (AS): ANTONIETA, CÁTIA E SUELEN              

EDUCAÇÃO INFANTIL (PARCIAL)

DIAS DA
SEMANA

Tempo 
estimado OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SEGUN
DA-

FEIRA
50 MINUTOS

(EI03EF05) Recontar  histórias
ouvidas  para  produção  de
reconto escrito, tendo o professor
como escriba.

(EI03EF07) Levantar  hipóteses
sobre  gêneros  textuais
veiculados  em  portadores
conhecidos,  recorrendo  a
estratégias de observação gráfica
e/ou de leitura.
 

 Assistam ao vídeo da história: “O Grúfalo” (Julia Donaldson);
 Link: https://www.youtube.com/watch?v=MGIyA7FHx0c 
 Após assistirem ao vídeo, proponha à criança para que reconte a histó-

ria;
 Registre o reconto da criança atrvés da escrita, vídeo ou áudio;
 Peça à criança para que recorte as plaquinhas com as palavras abaixo;
 Leia para criança;
 Solicite à criança para que encontre nas plaquinhas as palavras que ter-

minam com o mesmo som.

TERÇA
-FEIRA

50 INUTOS
(EI03EF01) Expressar  ideias,
desejos  e  sentimentos  sobre

 Assistam ao vídeo da história: “O Grúfalo” (Julia Donaldson);
 Link: https://www.youtube.com/watch?v=MGIyA7FHx0c

https://www.youtube.com/watch?v=MGIyA7FHx0c
https://www.youtube.com/watch?v=MGIyA7FHx0c


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

(EI03EO04) Comunicar  suas
ideias e sentimentos a pessoas
e grupos diversos

 Pergunte à criança:
1- Quais foram os sentimentos da raposa, da coruja e da cobra na histó-

ria?
2- Qual foi o sentimento do ratinho ao ser convidado pelo três animais?
3- O que será que o ratinho sentiu ao ver o Grúfalo?
4- Se ela (criança) já teve esses sentimentos?
5- Como ela (criança) fez para se livrar desse sentimento?
6- Conseguiu resolver sozinha ou precisou de alguém para ajudar?

 Proponha à criança para que faça um desenho dos seus sentimentos.

QUAR
TA-

FEIRA
50 MINUTOS

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

 Proponha à criança para que observe as cenas e assinale as diferenças
(jogo dos sete erros).

QUINT
A-

FEIRA
50 INUTOS

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

 Peça  à  criança  para  que  ilustre  sobre  a  parte  que  mais  gostou  da
história: “O Grúfalo”.

SEXTA-
FEIRA

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

(EI03EF04) Recontar  histórias

 Hoje vamos confeccionar fantoches dos personagens da história: “O Grú-
falo”;

MATERIAIS: Folha com os personagens, palito de sorvete, churrasco ou roli-
nhos de papel higiênico, cola e tesoura.
MODO DE FAZER: 

1- Peça à criança para que os personagens;



ouvidas e planejar coletivamente
roteiros  de  vídeos  e  de
encenações,  definindo  os
contextos,  os  personagens,  a
estrutura da história.

2- Colar os personagens nos palitos e deixe secar;
 Depois que secar e só brincar de recontar a história.

CAMPOS  DE  EXPERIÊNCIAS  TRABALHADOS  NAS  ATIVIDADES  DURANTE  A  SEMANA:  ESCUTA,  FALA,  PENSAMENTO  E  IMAGINAÇÃO;  ESPAÇOS,  TEMPOS,

QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES; TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS; O EU, O OUTRO E O NÓS; CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR, CONHECER-SE.
Fontes de pesquisa: 
Links: https://www.youtube.com/watch?v=MGIyA7FHx0c

Professores: Antonieta Leite do Nascimento Costa   (JDII C)
                       Cátia Aparecida Braga Rosa                (JDII B)
                       Suelen Aparecida da Silva                    (JDII A)

https://www.youtube.com/watch?v=MGIyA7FHx0c

