
PLANO   DE   AULA   SEMANAL   –   ANO   2021   
                  PROFESSORAS :    DARLENE   /   VANDA                                                                TURMA:      JARDIM   II     

PLANO   DE   AULA   SEMANAL   DE    16   À   20   DE   AGOSTO .      

EDUCAÇÃO   INFANTIL   PRÉ-ESCOLA   (PARCIAL)   

DIAS   DA   
SEMANA   

TEMPO   ESTIMADO   PARA   REALIZAÇÃO   
DAS   ATIVIDADES   

OBJETIVOS   DE   APRENDIZAGEM   E   
DESENVOLVIMENTO              ESTRATÉGIAS   /   CONTRIBUIÇÕES   DIDÁTICAS   

SEGUNDA-  
FEIRA   

  
  
  

          1   hora   

(EIO3EFO9)   
Levantar   hipótese   em   relação   à   
linguagem   escrita   realizando   registros   
de   palavras   e   textos,por   meio   de   
escrita   espontânea.   

  

Os   três   porquinhos   malcriados   e   o   lobo   bom   
    Assista   ao   vídeo   e   responda   as   perguntas:   
       Link   do   vídeo     https://youtu     .be/LZiKlftGU0onjmk   

  

TERÇA-   
FEIRA   

  
  
  
  
  

1   hora   

  

( EIO3EOO3)     Agir   de   maneira   
independente,com   confiança   em   suas   
capacidades,   reconhecendo   suas 

Encontrar   os   nomes   LOBO,PORQUINHOS,   CASA,   no   
quadro   abaixo.     
Segue   atividade:   

  

https://youtu.be/LZiKlftGU0onjmk
https://youtu.be/LZiKlftGU0onjmk
https://youtu.be/LZiKlftGU0onjmk


QUARTA-  
FEIRA   

  
  
  
  

1   hora   

  

EIO3ETO7 )    Relacionar   números   às   suas   
quantidades   e   identificar   o   antes,o   depois   
e   o   entre   em   uma   sequência.   

  

Conte   as   pecinhas   que   estão   espalhadas   pelo   chão.   
Guarde-as   dentro   da   caixinha   ou   desenhe   a   
quantidade   e   escreva    na   frente    o   número   
correspondente,   depois   faça   numerais   de   0   até   20:   

  

QUINTA   
-FEIRA   

  
  
  
  

1   hora   

ARTE   

(EIO3TSO2)    Expressar-se   livremente   por   
meio   de   desenho,   pintura,   colagem   e   
escultura,   criando   produções   
bidimensionais   e   tridimensionais.   

(EIO3EOO6)     Demonstrar   valorização   
das   características   dos   outros   (   criança   e   
adultos   com   os   quais   convive   

  

Confeccionar   os   personagens   da   história   utilizando   rolinhos   de
higiênico,   depois   vamos   encenar   a   história:   
  

  

SEXTA-   
FEIRA   

  
  

1   hora   

  
( EIO3EFO1)   
Expressar   idéias,desejos   e   sentimentos   
sobre   suas   vivências,por   meio   da   
linguagem   oral   e   escrita(   escrita   
espontânea),   de    fotos,   desenhos   e   
outras   formas   de   expressão   

Peça   para   a   criança   observar   a   imagens,   e   dizer   o   que   é     

CERTO   (pode   )    e   o   que   é    ERRADO   (não   pode   fazer).   

Escreva   as   palavras   em   uma   folha   com   LETRA   BASTÃO)     

para   ele(a)   copiar.   

  
  

CAMPOS   DE   EXPERIÊNCIAS   TRABALHADOS   NAS   ATIVIDADES   DURANTE   A   SEMANA:    Escuta,   fala,   pensamento   e   imaginação ,    traços,   
cores   sons   e      formas,   espaço,   tempos,   quantidade,   relações   e   transformações;   O   eu,   o   outro   e   o   nós   

  
  

DIREITOS   DE   APRENDIZAGEM   GARANTIDOS   NAS   ATIVIDADES   DURANTE   A   SEMANA:    Conviver,   brincar,   participar,   explorar,   expressar,   conhecer-se   



PLANO   DE   AULA   SEMANAL   –   ANO   2021   
                  PROFESSORAS :   CAREM                                                                TURMA:      JARDIM   II     

PLANO   DE   AULA   SEMANAL   DE    17   À   20   DE   AGOSTO .      

EDUCAÇÃO   INFANTIL   PRÉ-ESCOLA   (PARCIAL)   

DIAS   DA   
SEMANA   

TEMPO   ESTIMADO   PARA   REALIZAÇÃO   
DAS   ATIVIDADES   

OBJETIVOS   DE   APRENDIZAGEM   E   
DESENVOLVIMENTO   

           ESTRATÉGIAS   /   CONTRIBUIÇÕES   DIDÁTICAS   

SEGUNDA-  
FEIRA   

  
    

    

TERÇA-   
FEIRA   

  
  
  
  
  

50   MIN   

(EI03EO02)  Agir  de  maneira      
independente,  com  confiança  em      
suas  capacidades,  reconhecendo     
suas   conquistas   e   limitações     
  

(EI03EO04)  Comunicar  suas  ideias  e       
sentimentos  a  pessoas  e  grupos       
diversos.     
  

(EI03CG01)  Criar  com  o  corpo  formas        
diversificadas  de  expressãode     
sentimentos,  sensações  e  emoções,      
tanto  nas  situações  do  cotidiano       
como  em  brincadeiras,  dança,  teatro,       
música.     
  

(EI03EF01)   
Expressar  ideias,  desejos  e      
sentimentos  sobre  suas  vivências,  por       
meio  da  linguagem  oral  e  escrita        

Educação   Física:   
  

-Cantigas   de   roda   popular   do   Brasil   
-Brincando   de   ciranda   cirandinha     
-Objetivo:   desenvolver   o   ritmo,   equilíbrio   e   
lateralidade;   
-Promover   a   diversão   
-Roda   de   conversa:   quais   seus   sentimentos   em   
relação   às   atividades.   



(escrita  espontânea),  de  fotos,      
desenhos   e   outras   
formas   de   expressão.     

QUARTA-  
FEIRA   

  
  
  
  

50   MIN   

(EI03EO02)  Agir  de  maneira      
independente,  com  confiança  em      
suas  capacidades,  reconhecendo     
suas   conquistas   e   limitações     
  

(EI03EO04)  Comunicar  suas  ideias  e       
sentimentos  a  pessoas  e  grupos       
diversos.     
  

(EI03CG01)  Criar  com  o  corpo  formas        
diversificadas  de  expressão  de      
sentimentos,  sensações  e  emoções,      
tanto  nas  situações  do  cotidiano       
como  em  brincadeiras,  dança,  teatro,       
música.     
  

(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.   

Educação   Física:   
  

-Cantigas   de   roda   popular   do   Brasil   
-Brincando   de   ciranda   cirandinha     
-Objetivo:   desenvolver   o   ritmo,   equilíbrio   e   
lateralidade;   
-Promover   a   diversão   
-Roda   de   conversa:   quais   seus   sentimentos   em   
relação   à   atividades.   

QUINTA   
-FEIRA   

      

SEXTA-   
FEIRA   

      

  

CAMPOS   DE   EXPERIÊNCIAS   TRABALHADOS   NAS   ATIVIDADES   DURANTE   A   SEMANA:    Escuta,   fala,   pensamento   e   imaginação ,    traços,   
cores   sons   e      formas,   espaço,   tempos,   quantidade,   relações   e   transformações;   O   eu,   o   outro   e   o   nós   

DIREITOS   DE   APRENDIZAGEM   GARANTIDOS   NAS   ATIVIDADES   DURANTE   A   SEMANA:    Conviver,   brincar,   participar,   explorar,   expressar,   conhecer-se   



  


