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Planejamento Semanal - Semana 19
Professora: Ana Gabriela /Artes: Katia/ Educação Física: Chaine

DIAS DA
SEMANA

TEMPO ESTIMADO
PARA

REALIZAÇÃO DAS
ATIVIDADES

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS/ CONTRIBUIÇÕES
PEDAGÓGICAS

SEGUNDA-
FEIRA

2 h EI03EO04 - Comunicar suas ideias e
sentimentos a pessoas e grupos diversos.

EMOÇÕES E SENTIMENTOS
História: Monstro das cores - Anna Llenas
Perguntas:

● Quais cores aparecem na história?
● Você sabe dizer o que está sentindo

agora? Que cor daria para essa emoção?
● Você já sentiu suas emoções todas

emboladas?

TERÇA-
FEIRA

3 h EI03EF01- 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.

Desenhar um monstro com a emoção que está
sentindo e pintar com a cor que a representa



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

Arte

50’

Arte

EI03CG06 Coordenar com precisão e
eficiência suas habilidades motoras nos
atendimentos a seus interesses de
representação gráfica

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

Arte

Massinha de modelar caseira.
Siga o passo a passo para produzir a
massinha.
Crie pequenas esculturas com a massinha.

QUARTA-
FEIRA

2 h

2 h

EI03EO04 - Comunicar suas ideias e
sentimentos a pessoas e grupos diversos.
EI03CG05 - Coordenar suas habilidades
manuais no atendimento adequado a
seus interesses e necessidades em
situações diversas.

Rasgar papel colorido representando as
emoções e organizar em potes transparente



QUINTA-
FEIRA

2 h

1:30 h

30 min

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

Jogo da memória online

SEXTA-

FEIRA

2h EI03CG03 - Criar movimentos, gestos,
olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e
atividades artísticas como dança, teatro e
música.

Brincadeira: Cara de quê?

● seguir as expressões falada na música

Educação Física

Aprox. 50 minutos
cada.

Educação Física
Educação Física



CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Eu, O Outro e O Nós; Corpo, Gestos e
Movimentos; Traços, Sons, Cores e Formas; Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação; Espaço, Tempo, Quantidades, Relações e
Transformações.
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver; Brincar; Participar; Explorar; Expressar e
Conhecer-Se.


