
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 04 A 06/08/2021 – SEMANA 20 

TURMA: Jardim lA e Jardim lB 

 

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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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. 

 

 Confecção da Árvore Genealógica da família  
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50 min.  
 

(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. 

EI03ET07) Relacionar números 

às suas respectivas quantidades 

e identificar o antes, o depois e o 

entre em uma sequência. 

 Jogo “Trilha da Família” 

 Contagem e registro do número de letras 

50min    

ED. FÍSICA 

(EI03CG02) Demonstrar controle e 

adequação do uso de seu corpo 

em brincadeiras e jogos, escuta e 

reconto de histórias, atividades 

artísticas, entre outras 

possibilidades 

JD I B Aula 1 da Semana 

1º Momento:Assistir ao vídeo do mundo de Kaboo sobre os jogos 

olímpicos. 

2º Momento:Registrar uma foto do desenho da criança e enviar 

no WhatsApp da escola 
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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 

 Vídeo “MUNDO BITA - NOSSA FAMÍLIA” 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w 

 Roda de conversa sobre a família com fotos  

 Desenho da família 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w
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50 min. 

 

(EI03ET07) Relacionar números 
às suas respectivas quantidades e 
identificar o antes, o depois e o 
entre em uma sequência. 

 Atividade de contagem e registro do número de letras das 

palavras; 

 Comparação de quantidades (mais e menos). 

50 min. ED. FÍSICA 

(EI03EO02) Agir de maneira 

independente, com confiança em 

suas capacidades reconhecendo 

suas conquistas e limitações. 

JD I BAula 2 da Semana 

1º Momento:Jogos olímpicos atividade pratica Lateralidade. 

2º Momento:Registrar uma foto ou vídeo da atividade prática e 

envie no WhatsApp da escola. 
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50 min.  

 
 
 
 
 
 

50 min.  

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

 Registro de vogais da palavra PAI 

 Recorte e colagem de figuras, desenhos para presentear o 

papai. 

 

ARTE 

 Desenho da criança junto ao seu pai (ou familiar) dentro de 

uma moldura.  

 
 
 
 

50 min. 

ED. FÍSICA 

(EI03CG02) Demonstrar controle e 

adequação do uso de seu corpo 

em brincadeiras e jogos, escuta e 

reconto de histórias, atividades 

artísticas, entre outras 

possibilidades 

(EI03EO02) Agir de maneira 

independente, com confiança em 

suas capacidades reconhecendo 

suas conquistas e limitações. 

 

JD I A Aula 1 da Semana 

1º Momento: Assistir ao vídeo do mundo de Kaboo sobre os jogos 

olímpicos. 

2º Momento:Registrar uma foto do desenho da criança e enviar 

no WhatsApp da escola 

 

JD I A Aula 2 da Semana 

1º Momento: Jogos olímpicos atividade pratica -  Lateralidade. 

2º Momento: Registrar uma foto ou vídeo da atividade prática 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 

 


