
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA: Jardim lA e Jardim lB 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 26 A 30/07/2021 – SEMANA 19 

PROFESSORES(AS):Michelly e Alexandra 

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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40 min. 

 
 

 

 

 

50 min.  

(EI03EO03) Ampliar as relações 

interpessoais, desenvolvendo 

atitudes de participação e 

cooperação.  

(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. 

ARTES 

(EI03TS02) Expressar-se livremente 

por meio de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e escultura, 

criando produções bidimensionais e 

tridimensionais. 

 Vídeo da história “Enquanto fico em casa” da autora Jane 

Prado 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=Pg_R_dzkCnI 

 Questões sobre a história  

 Desenho sobre o que mais gosta de fazer 

 

 

 

 

 

ARTES 

 Confecção de casa e escola com caixas de leite 

https://www.youtube.com/watch?v=Pg_R_dzkCnI
https://www.youtube.com/watch?v=Pg_R_dzkCnI
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50 min. 
 
 

 

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e 

sentimentos a pessoas e grupos 

diversos. 

(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. 

 Colagem com recortes de jornais, revistas, encartes de mercado 

da criança descrevendo a si mesma 

             
             50 min. 

 

Educação Física 

(EI03EO02) Agir de maneira 

independente, com confiança em suas 

capacidades reconhecendo suas 

conquistas e limitações. 

JD I B Aula 1 da Semana 

1º Momento: Yoga infantil, várias Posições/posturas de yoga infantil.  

2º Momento:Registrar uma foto das anotações e envie no WhatsApp da escola 
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50 min. 

 
 

(EI03ET04) Registrar observações, 
manipulações e medidas, usando 
múltiplas linguagens (desenho, 
registro por números ou escrita 
espontânea), em diferentes suportes 
(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. 

 Confecção do relógio de atividades diárias 
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50 min. 

 

(EI03EO02) Agir de maneira 
independente, com confiança em 
suas capacidades, reconhecendo 
suas conquistas e limitações. 
(EI03EO03) Ampliar as relações 
interpessoais, desenvolvendo atitudes 
de participação e cooperação. 

 Confecção do mural de tarefas diárias  

50 min.  

Educação Física 

(EI03EO02) Agir de maneira 

independente, com confiança em suas 

capacidades reconhecendo suas 

conquistas e limitações. 

JD I BAula 2 da Semana 

1º Momento:Atividade rítmica I Just dance  

2º Momento:Registrar uma foto das anotações e envie no WhatsApp da escola. 
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50 min.  
(EI03EO03) Ampliar as relações 
interpessoais, desenvolvendo atitudes 
de participação e cooperação. 
(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. 

 Aula interativa on-line 

 Dinâmica “Cumprimentar de longe sem falar” 

 

50 min.  

Educação Física 

(EI03EO02) Agir de maneira 

independente, com confiança em suas 

capacidades reconhecendo suas 

conquistas e limitações. 

JD I A Aula 1 da Semana 

1º Momento: Yoga infantil, várias Posições/posturas de yoga infantil.  

2º Momento:Registrar uma foto das anotações e envie no WhatsApp da escola 

 

JD I AAula 2 da Semana 

1º Momento:Atividade rítmica I Just dance  

2º Momento:Registrar uma foto das anotações e envie no WhatsApp da escola. 



 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:Traços, sons, cores e formas;O Eu, o Outro e o Nós; Escuta, fala, 

pensamento e imaginação;Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, Corpo, gestos e movimentos. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver,Brincar, Participar, Explorar, Expressar;Conhecer-se 

 


