
 PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

 PROFESSORAS:  DARLENE / VANDA  TURMA:  JARDIM II 
 PLANO DE AULA SEMANAL DE  23 À 27 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 

 (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. 

 Antes de iniciar a atividade, leia uma história para o  seu 
 filho(a). 
 O responsável irá explicar para a criança escrever no 
 quadrado a letra inicial de cada desenho na atividade abaixo: 
 ESCREVA A LETRA INICIAL DE CADA DESENHO. 

 TERÇA- 
 FEIRA 

 1 hora 

 (EI03ET07)   Relacionar números às 
 suas respectivas quantidades e 
 identificar o antes, o depois e o entre 
 em uma sequência. 

 Na primeira atividade a professora ou o adulto irá ditar um 
 número e a criança deve pintar o número da cor que desejar. 

 Na segunda atividade conte as imagens e pinte a quantidade, 
 conforme a atividade abaixo  . 



 QUARTA- 
 FEIRA 

 1 hora 

 (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. 

 Circule as vogais do seu nome. 

 QUINTA-FEI 
 RA 

 1 hora 

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

 Capriche na pintura do trenzinho, seguindo a 
 legenda  ,  observando as formas geométricas: 

 SEXTA- 
 FEIRA 

 1 hora  (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. 

 Vamos treinar a escrita. 
 ESCREVA SEU NOME COMPLETO. 

 ESCREVA O NOME DA SUA PROFESSORA. 

 ESCREVA O NOME DA SUA ESCOLA. 

 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: Caren  

 TURMA:  Jardim I e II 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 23/08 à 27/08 

 

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 

 
 

 
1 aula 

(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, 

escuta e reconto 
de histórias, atividades 
artísticas, entre outras 

possibilidades. 

Educação Física: 
 

- Brincadeira Folclorica 

- Amarelinha  
- Objetivo: desenvolver o 

equilíbrio, coordenação 
motora, lateralidade, 

respeito as regras e 
conhecimento dos 
números. 

QUARTA- 
FEIRA 

                          
 

1 aula 
 
 

 
(EI03EO02) Agir de 

maneira independente, 
com confiança em suas 

capacidades, 
reconhecendo suas 
conquistas e limitações  

 

Educação Física: 
 

- Brincadeira Folclorica 

- Amarelinha  
- Objetivo: desenvolver o 

equilíbrio, coordenação 
motora, lateralidade, 

respeito as regras e 



(EI03CG02) Demonstrar 
controle e 
adequação do uso de 

seu corpo em 
brincadeiras e jogos, 

escuta e reconto 
de histórias, atividades 
artísticas, entre outras 

possibilidades..  
 
 

conhecimento dos 
números. 

QUINTA-
FEIRA 

 

 
 
 

  

SEXTA- 
FEIRA 

 
 

 
                     

 
 

 
 
 

 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  

- CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS  

-O EU, O OUTRO E O NÓS  

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: 

Conviver. 

Brincar. 

Participar. 

Explorar. 

Expressar. 

Conhecer-se 

 

 


