
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 20/07 a 23/07 DE 2021 SEMANA 18 

TURMA: Jardim ll A e Jardim ll B 

 

PROFESSORES(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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30 min. (EI03EF01) Expressar idéias, desejos 

e sentimentos sobre suas vivências, 

por meio da linguagem oral, fotos, 

desenhos e outras formas de 

expressão. 

• Chamadinha virtual e vídeo da história: Super Máscara 

• Assim como Pedro, você também sente falta da escola e dos 

amiguinhos? 

 
 

50 min. 
 
 
 

Arte 

 (EI03EF01) Expressar idéias, desejos 

e sentimentos sobre suas vivências, 

por meio da linguagem oral, fotos, 

desenhos e outras formas de 

expressão. 

• Fazer contornos de uma colher e desenhar em cada uma um  

• desenho ou uma figura diferente. 



 
50 min. EDUCAÇÃO FÍSICA 

(EI03EO02) Agir de maneira 

independente, com confiança em suas 

capacidades reconhecendo suas 

conquistas e limitações. 

(EI03CG02) Demonstrar controle e 

adequação do uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos escutam e 

recontam de histórias, atividades 

artísticas, entre outras possibilidades. 

JDII B 1º aula da semana 

1º Momento: Yoga infantil Desafio maior do que o primeiro em aulas 

anteriores. 

Reproduzir movimentos corporais, de acordo com a tabelinha dos animais 

na folha de atividades. 

 

2º Momento: Devolutiva: foto, vídeo ou um breve relato de como a 

criança realizou a atividade, A devolutiva conta presença. Não se 

esqueça de informar o nome do aluno a turma e a semana da atividade. 
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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. 

 

• Confecção de boneco com máscara. 
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40 min. 
 

(EI03TS01) Utilizar sons produzidos 
por materiais, objetos e instrumentos 
musicais durante brincadeiras de faz 
de conta, encenações, criações 
musicais, festas. 

• Aula Online: Musicalidade, acompanhar a música batendo as 
colheres uma contra a outra. 
Horário: 9:30 horas. 
A aula será realizada pelo aplicativo google meet e o link será 
disponibilizado no grupo com 10 minutos de antecedência. 

 



 
50 min. EDUCAÇÃO FÍSICA 

(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 escutam e 
recontam de histórias, atividades 
artísticas, entre outras possibilidades. 

JDII B 2º aula da semana 

1º Momento: Atividade rítmica: 

Atividade rítmica musical envolve atenção e partes corporais. Reproduzir 

os movimentos corporais destacados na folha de atividade, vamos 

trabalhar uma pequena sequência numérica. 

2º Momento: Devolutiva: foto, vídeo ou um breve relato de como a 
criança realizou a atividade, A devolutiva conta presença. Não se 
esqueça de informar o nome do aluno a turma e a semana da atividade. 

S
E

X
T

A
-

F
E

IR
A

 

 
 

 30 min.  

(EI03ET01) 
Estabelecer relações de comparação 
entre objetos, observando suas 
propriedades. 

• Pegar em casa três colheres de tamanhos diferentes, desenhar o 

seu contorno no papel e colorir conforme pedido. 



 
50 min. EDUCAÇÃO FÍSICA 

(EI03EO02) Agir de maneira 

independente, com confiança em suas 

capacidades reconhecendo suas 

conquistas e limitações. 

(EI03CG02) Demonstrar controle e 

adequação do uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos escutam e 

recontam de histórias, atividades 

artísticas, entre outras possibilidades. 

JDIIA 1º aula da semana 

1º Momento: Yoga infantil Desafio maior do que o primeiro em aulas 

anteriores. 

Reproduzir movimentos corporais, de acordo com a tabelinha dos animais 

na folha de atividades. 

2º Momento: Devolutiva: foto, vídeo ou um breve relato de como a 

criança realizou a atividade, A devolutiva conta presença. Não se 

esqueça de informar o nome do aluno a turma e a semana da atividade. 

JDII A 2º aula da semana 

1º Momento: Atividade rítmica: 

Atividade rítmica musical envolve atenção e partes corporais. Reproduzir 

os movimentos corporais destacados na folha de atividade, vamos 

trabalhar uma pequena sequência numérica. 

2º Momento: Devolutiva: foto, vídeo ou um breve relato de como a 

criança realizou a atividade, A devolutiva conta presença. Não se 

esqueça de informar o nome do aluno a turma e a semana da atividade. 

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. 

 

  

 


