
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:_Jardim I A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  16/08   À _20/08___ DE _2021_ 

PROFESSORA:   Tatiane 

Arte: Professora Fabiana Casemiro    

 Educação Física: Professor Josemir Chagas Barbosa    

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL)  

 

 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 
PARA 
REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

4 horas 
 (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. 

(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à 
linguagem escrita, realizando registros de palavras e 
textos, por meio de escrita espontânea. 

Trabalhando com alfabeto.  
Plaquinhas dos nomes próprios. 
 escrita do nome próprio. 
Todas as atividades necessitam de auxílio de um adulto.  

TERÇA-
FEIRA 

4 horas 
 
 

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

Trabalhando a prevenção ao covid-19.  Conversa sobre o covid-19 como 
prevenir e os cuidados necessários. Pintura do desenho da prevenção ao 
covid-19. 
Atividade com massinha modelagem da letra c do nome covid-19. 
Reconhecendo as letras do alfabeto. 
Todas as atividades necessitam de auxílio de um adulto. 



QUARTA-
FEIRA 

4 horas 
 
 

(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. 
 
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com 
suas semelhanças e diferenças. 

Atividade: identificando e reconhecendo as figuras geométricas. 
Com o auxílio de um adulto pintar as figuras geométricas de acordo com as 
cores solicitadas. 
Segue a atividade abaixo. Se o adulto preferir pode desenhar no caderno 
da criança e solicitar que ela pinte as figuras de acordo com as cores de 
cada forma geométrica. 
Todas as atividades necessitam de auxílio de um adulto. 

QUINTA-
FEIRA 

2h20 
 
 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais e tridimensionais. 
 
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com 
suas semelhanças e diferenças. 
 
 

Atividade trabalhando com as figuras geométricas 
Com a ajuda de um adulto vamos lembrar a atividade de ontem com as 
formas geométricas. 
Atividade faça um desenho com as figuras: quadrado, triângulo, retângulo 
e círculo. Vamos construir uma linda casinha. Pinte a casinha que você 
desenhou com capricho! 
Segue abaixo o material de apoio se o adulto preferir pode imprimir 
recortar e colar as figuras e formar uma casinha para a criança pintar. 
Todas as atividades necessitam de auxílio de um adulto. 

2 aulas  
Educação Física 

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

Individualmente os alunos irão com seus familiares construir percepções e 
consciência da ciência corporal. 

SEXTA-
FEIRA 

3h10 
 
 

(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas 
quantidades e identificar o antes, o depois e o entre 
em uma sequência. 
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas. 
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com 
suas semelhanças e diferenças. 

Atividade: contando e registrando. 
Com a ajuda de um adulto observe a tabela de números e registre o 
número de acordo com as quantidades na atividade. 
Se o adulto preferir pode escrever e desenhar no caderno para a criança e 
solicitar que ela registre as quantidades. 
Todas as atividades necessitam de auxílio de um adulto. 

1 aula  
Arte 

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

Após a apreciação da lenda da Iara completar o desenho com aparas de lápis 
trabalhando com texturas e estimulando o desenhar, pintar e colar. 



CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala pensamento e 

imaginação. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 

 


