
E. M. Comendador Abdalla Chiedde
Turma: Jardim I

Planejamento Semanal - Semana 20
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

TERÇA-
FEIRA

Artes

50’

(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.

Produção de cartão dia dos pais
Seguir o passo a passo na atividade



QUARTA-
FEIRA

2 h

2 h

EI03EO04 - Comunicar suas ideias e
sentimentos a pessoas e grupos diversos.
EI03EO07 - Usar estratégias pautadas no
respeito mútuo para lidar com conflitos
nas interações com crianças e adultos.

Semana Maria da Penha - Direitos iguais
Assistir vídeo: Turma da Mônica - Juntos
pela igualdade.
Responder as perguntas

● Você concorda com a Turma
da Mônica que podemos ser
qualquer coisa independente
de ser menino ou menina?

● Você concorda com o pai do
Cascão que homem pode
chorar (demonstrar seus
sentimentos)?

QUINTA-
FEIRA

2 h

1:30 h

30 min

EI03EO07 - Usar estratégias pautadas no
respeito mútuo para lidar com conflitos
nas interações com crianças e adultos.
EI03CG05 - Coordenar suas habilidades
manuais no atendimento adequado a seus
interesses e necessidades em situações
diversas.

Recortar de revistas profissões que tanto
homem quanto mulher podem ser



SEXTA-

FEIRA

2h EI03TS02 - Expressar-se livremente por meio
de desenho, pintura, colagem, dobradura e
escultura, criando produções bidimensionais
e tridimensionais.
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 uma tarefa doméstica que tanto
homem quanto mulher podem fazer

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.
OBSERVAÇÃO: Abrange o tema Maria da Penha vai escola


