
PLANO DE AULA SEMANAL - 2021 

E.M. “FIORINDO RONCON” TURMA: JARDIM II 

Plano de aula semanal de 23 à 27 de agosto de 2021 

Professoras: Cristiana, Valéria e Valquíria 

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 

DIAS DA 

SEMANA 

TEMPO ESTIMADO PARA 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

 

 

SEGUNDA-

FEIRA 

 

 

40 minutos 

Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, 

realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita 

espontânea. 

Relacionar números às suas respectivas quantidades e 

identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. 

 

 

 

 

 

 

Você conhece a música da “a dona aranha”? 

Vamos cantá-la? 

Agora vamos lá! 

Pinte as vogais, e quantifique quantas letras você pintou: 

 Aranha Dona Derrubou 

Chuva Surgindo Desobediente 

Parede Teimosa Sol 

Quantas vezes aparece a palavra aranha na música? Quais 

outras palavras aparecem repetidamente na música? 

 

 

TERÇA-

FEIRA 

 

 

30 minutos 

Relacionar números às suas respectivas quantidades e 

identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. 

 

 

 

Conte e escreva quantas patas A DONA ARANHA tem: 

Pinte quantos sapatos são necessários para calçar A DONA 

ARANHA. 

Qual é a blusinha que serve na DONA ARANHA 

 

QUARTA-

FEIRA 

30 minutos 
Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, 

realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita 

espontânea. 

Complete a música com as palavras que faltam: 

 

2H/A 

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e necessidades 
em situações diversas. 

Confecção do brinquedo PIÃO, com papel, brincar 
utilizando a coordenação motora fina 



 

 

QUINTA-

FEIRA 

 

 

 

40 minutos 

  

Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, 

realizando registros de palavras e textos, por meio de 

escrita espontânea. 

. 

Cruzadinha 

,  

SEXTA-

FEIRA 

          

 

40 minutos 

 

Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, 

realizando registros de palavras e textos, por meio de 

escrita espontânea. 

 

Coordenar suas habilidades manuais no atendimento 

adequado a seus interesses e necessidades em situações 

diversas. 

Essa semana estudamos a música “a dona aranha”, agora 

você irá fazer uma lista de outros animais que você 

conhece. 

ARTES 
 
Hoje vamos treinar o movimento de pinça e estimular a 
coordenação motora fina fazendo uma colagem com grãos. 

 

  

 


