
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 26/07 a 30/07 DE 2021  - SEMANA 19 

TURMA: Jardim ll A e Jardim ll B 

ROFESSORES(AS): Michelly e Lenira 
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. 
 
 

(EI03EO04) Comunicar suas 

ideias e sentimentos a pessoas e 

grupos diversos. 

(EI03TS02) Expressar-se 

livremente por meio de desenho, 

pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções 

bidimensionais e tridimensionais. 

 VÍDEO: OLÁ, COMO VAI - BOM DIA, BOA TARDE, BOA 

NOITE! 

https://youtu.be/CWuGBq6Jryw 

 Circular as ações que a criança realiza pela manhã nas 

imagens; 

 

ARTE 

 Pintura e colagem de palitos de fósforo ou canudos no Sol.  

 

 

https://youtu.be/CWuGBq6Jryw
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40 min. 
 
 
 

(EI03EO02) Agir de maneira 

independente, com confiança em 

suas capacidades, reconhecendo 

suas conquistas e limitações. 

(EI03ET04) Registrar 

observações, manipulações e 

medidas, usando múltiplas 

linguagens (desenho, registro por 

números ou escrita espontânea), 

em diferentes suportes. 

 Relógio de atividades diárias; 

 Colar no relógio, as imagens com as atividades que a criança 
realiza durante o dia, seguindo o horário das ações das tarefas.  

50 min. Educação Física 

(EI03CG02) Demostrar controle e 

adequação do uso de seu corpo 

em brincadeiras e jogos, escuta e 

reconto de histórias, atividades 

artísticas, entre outras 

possibilidades. 

JD II BAula 1 da Semana 

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

infantil, Alongamento Yoga infantil 16 posições  

2º Momento: 

Registrar uma foto das anotações e envie no WhatsApp da escola. 
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40 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. 

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

 Escrita com alfabeto móvel da atividade preferida da criança; 

 Desenho da atividade preferida, que faz parte da rotina da 
criança. 
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30 min. 
 

(EI03EF07) Levantar hipóteses 
sobre gêneros textuais veiculados 
em portadores conhecidos, 
recorrendo a estratégias de 
observação gráfica e/ou de leitura. 
 

 Aula interativa online; 

 Chamadinha divertida, girando a roleta do alfabeto; 

 Caça objetos, com a roleta do alfabeto; 
Link:https://wordwall.net/pt/resource/13736622/letras/roleta-

das-letras 

 

50 min. Educação Física 

(EI03EO02) Agir de maneira 

independente, com confiança em 

suas capacidades reconhecendo 

suas conquistas e limitações. 

JD IIB Aula 2 da Semana 

1º Momento: Atividade rítmica dança iniciação (Just dance) 3 

músicas infantis nível médio.    

2º Momento:Alternativa para quem não conseguiu realizar a 

pratica, pintar o desenho. 

3º Momento:Registrar uma foto das anotações e envie no 

WhatsApp da escol 

https://wordwall.net/pt/resource/13736622/letras/roleta-das-letras
https://wordwall.net/pt/resource/13736622/letras/roleta-das-letras
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 30 min.  

(EI03ET03) Identificar e selecionar 
fontes de informações, para 
responder a questões sobre a 
natureza, seus fenômenos, sua 
conservação. 

 Identificando as atividades que podemos realizar durante o dia 

e durante a noite. Pintar conforme a legenda.  

50 min. (EI03EO02) Agir de maneira 

independente, com confiança em 

suas capacidades reconhecendo 

suas conquistas e limitações. 

 

 

 

(EI03CG02) Demostrar controle e 

adequação do uso de seu corpo 

em brincadeiras e jogos, escuta e 

reconto de histórias, atividades 

artísticas, entre outras 

possibilidades 

 

JD II Aula 1 da Semana 

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

infantil, Alongamento Yoga infantil 16 posições  

2º Momento: 

Registrar uma foto das anotações e envie no WhatsApp da escola. 

 

JD II A Aula 2 da Semana 

1º Momento: Atividade rítmica dança iniciação (Just dance) 3 

músicas infantis nível médio.    

2º Momento: Alternativa para quem não conseguiu realizar a 

pratica, pintar o desenho. 

3º Momento:Registrar uma foto das anotações e envie no 

WhatsApp da escola. 



 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu, o outro e o nós, Escuta, fala, 

pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, traços, sons, cores e formas. 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Participar, Explorar, Expressar, Brincar 

 


