
 

 

PLANO SEMANAL 2021 

E. M. MARIA SIQUEIRA DE PAULA 

TURMA: JARDIM II A           PLANO DE AULA DA SEMANA: 20 
 

PROFESSORA: ELISANGELA 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 

DIAS DA 
 SEMANA 

TEMPO ESTIMADO  
PARA REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

2°. FEIRA 4h 

EICPEO05- Demonstrar oposição a qualquer 

forma de discriminação sempre que 

presenciá-la. 

EICPEF04- Produzir suas próprias escritas, 

convencionais ou não. 

EICPCG01- Fazer uso de movimentos precisos 

em atividades da cultura corporal. 

Em um ambiente acolhedor, a professora irá apresentar aos alunos um vídeo sobre a lei 

Maria da Penha. Em seguida, será abordado com os alunos o tema de respeito as 

mulheres e não a violência através de vídeo da professora falando. Após essa 

explicação, será solicitado uma atividade de formação de uma frase que demonstre 

amor, carinho e respeito às mulheres, com recortes das palavras de jornais e revistas. 

Dessa forma o aluno irá conviver, aprendendo a reconhecer e respeitar as diferentes 

identidades, explorando repertório de movimentos e participando da exploração de 

materiais impressos. 

3°. FEIRA 4h 

 EICPEO04- Comunicar suas ideias e 

sentimentos diversos por contatos diretos e 

pelas tecnologias de comunicação. 

 Em um ambiente acolhedor, a professora irá explicar, através de vídeo, quem foi a 

menina Malala. Em seguida será apresentado aos alunos um vídeo que conta a história 

da Malala em desenhos. Após isso, será solicitado uma atividade na qual os alunos irão 

criar uma mensagem para a menina Malala, ditando-a a um adulto para que ele 

escreva no caderno para o aluno. Dessa forma, o aluno irá participar de situações onde 

se aprende a respeitar as outras pessoas, expressando-se de modo criativo. 

4°. FEIRA 

2h 

 EICPEO04- Comunicar suas ideias e 

sentimentos diversos por contatos diretos e 

pelas tecnologias de comunicação. 

EICPEF02- Inventar enredos para 

brincadeiras, poemas, canções, dentre 

outros, definindo contextos e personagens. 

 Em um ambiente acolhedor, será apresentado um vídeo referente ao livro ¨Malala, a 

menina que queria ir para a escola¨. Em seguida, será solicitado uma atividade onde o 

aluno registre, através de desenho, a menina Malala na escola com seus amigos, d 

maneira como ele imagina que seja. Dessa forma, o aluno irá conhecer-se numa atitude 

acolhedora e respeitosa em relação aos outros, expressando seus sentimentos e ideias. 

2h 

EI03CG02 - Demonstrar controle e 

adequação do uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos, escuta e reconto de 

Através do ensino a distância;  

Prática    Conforme vídeo e instruções enviadas pelo professor; Alongar, aquecer e 

Vivenciar com a Família, amigos ou individualmente   
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histórias, atividades artísticas, entre outras 

possibilidades. 

(EI03CG01) Criar com o corpo formas 

diversificadas de expressão de sentimentos, 

sensações e emoções, tanto nas situações do 

cotidiano quanto em brincadeiras, dança, 

teatro, música. 

(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, 

olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e 

atividades artísticas como dança, teatro e 

música 

(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado 

relacionados a higiene, alimentação, conforto 

e aparência. 

Teórica:   Responder questões propostas 

Fixar os elementos teóricos na prática da atividade;  

AMARELINHA (adaptado) 

5°. FEIRA 4h 

EICPEF04- Produzir suas próprias escritas, 

convencionais ou não. 

EICPCG01- Fazer uso de movimentos precisos 

em atividades da cultura corporal. 

 Em um ambiente acolhedor, a professora irá explicar aos alunos, através de vídeo, 

sobre os direitos e deveres das mulheres, mostrando a importância que elas tem na 

sociedade e a necessidade e dever que temos em respeitá-las. Em seguida, dará maior 

ênfase nos nomes das mulheres apresentadas nas aulas anteriores ( Maria da Penha e 

Malala), destacando a letra inicial M. Será então proposta uma atividade na qual os 

alunos recortem de revistas e jornais objetos e coisas que comecem com a letra M, 

seguido da escrita de seu nome. Dessa forma o aluno irá participar e identificar as 

variedades linguísticas, explorando repertório de movimentos. 

6°. FEIRA 

3h10min 

 EICPEO04- Comunicar suas ideias e 

sentimentos diversos por contatos diretos e 

pelas tecnologias de comunicação. 

EICPCG03- Demonstrar controle e adequação 

do uso de seu corpo em momentos de 

participação de atividades artísticas. 

 Em um ambiente acolhedor, retomando o assunto da importância em respeitar as 

mulheres, será proposto como atividade a produção de flores de dobradura, com 

apresentação de um vídeo explicativo. Essas flores serão entregues às mulheres que 

cada aluno considere como importante na vida dele, como forma de carinho e respeito. 

Dessa forma o aluno irá participar de atividades de contexto social, conhecendo-se 

numa atitude acolhedora e respeitosa em relação aos outros. 

50min 

EI03TS02 Expressar-se livremente por meio 

de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais 

e tridimensionais 

Circo-Um circo é comumente uma companhia em coletivo que reúne artistas de 

diferentes especialidades, como malabarismo, palhaço, acrobacia, monociclo, 

contorcionismo, equilibrismo, ilusionismo, entre outros 
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Assista ao vídeo do you tube sobre o circo do Mundo Bita. 

https://youtu.be/qmUQr3zrqXM 

ATIVIDADE -Faça um desenho bem bonito representando o circo. 
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO, O NÓS; CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS; ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO;  
DIREITOS DE APRENDIZAGEM:  EXPRESSAR, BRINCAR, PARTICIPAR, CONHECER-SE, EXPLORAR, CONVIVER 

 


