
PLANO   DE   AULA   SEMANAL   –   ANO   2021   
PROFESSORAS:    MARIA/ROSANE                                                                                                                TURMA:    JARDIM   IA,   B   E   C  

PLANO   DE   AULA   SEMANAL   DE   09   À   11   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   

(EIO3TS02)    Expressar-se   
livremente   por   meio   de   desenho,   
pintura,   colagem,   dobradura   e   
escultura,   criando   produções   
bidimensionais   e   tridimensionais.   

  

 RESPEITO   /   BOAS   MANEIRAS   

Senhores  responsáveis  converse  com  seu  filho  (a)  sobre          
boas  maneiras  e  respeito  ao  próximo  e  depois  peça  para  a             
criança   pintar  as  imagens  que  demonstram  respeito  ao          
próximo.   

     TERÇA-   
FEIRA   

  
  

1   hora   

  
(EIO3EO02)    Agir   de   maneira   
independente,   com   confiança   em   
suas   capacidades,   reconhecendo   
suas   conquistas   e   limitações.   
  

Levar  a  criança  aos  amigos  que  estão  demonstrando          
respeito,  colar  barbante  ou  outro  material  que  você  tiver  em            
casa  na  linha  que  você  ligou,  depois  pinte  bem  caprichado            
seu   desenho.   

  
     

  

  
QUARTA-   

FEIRA   

  
  

                           1   hora   

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

Contar   quantas   palavrinhas   surgiu   da   cartola   mágica   e   
registrar   o   numeral   no   quadro.   Depois   pintar   o   desenho   bem   
caprichado.   

  



  

QUINTA-   
FEIRA   

  
  

1   hora   

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

Completar   as   letras   que   estão   faltando   para   formar   as   
palavrinhas   mágicas.   

     

SEXTA-   
FEIRA   

  
  

1   hora   

(EIO3TS02)    Expressar-se   
livremente   por   meio   de   desenho,   
pintura,   colagem,   dobradura   e   
escultura,   criando   produções   
bidimensionais   e   tridimensionais.   

Pinte,   recorte,   monte   e   cole   o   quebra   cabeça   no   
caderno   ou   folha   de   sulfite.   

     

  

CAMPOS   DE   EXPERIÊNCIAS   TRABALHADOS   NAS   ATIVIDADES   DURANTE   A   SEMANA:    O   outro   e   o   nós,   Traços,   cores   e   formas,Escuta,fala   pensamento   e   
imaginação,   Espaços,   tempos,quantidades,relações   e   transformações   
  

DIREITOS   DE   APRENDIZAGEM   GARANTIDOS   NAS   ATIVIDADES   DURANTE   SEMANA:     Conviver,   Brincar,   Participar,   Explorar,   Expressar,   Conhecer-se.   



PLANO   DE   AULA   SEMANAL   –   ANO   2021   
                 PROFESSORAS:    CAREM                                                                                                               TURMA:    JARDIM   I   A,   B   e   C  

PLANO   DE   AULA   SEMANAL   DE   09   À   11   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   

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

(EI03EO01)   Demonstrar   empatia   
pelos   outros,   percebendo   que   as   
pessoas   têm   diferentes   sentimentos,   
necessidades   e   maneiras   de   pensar   
e   agir.     
  
  

Educação   Física     
  

-Atividade   da   visão   da   criança   sobre   si   mesma.   
  

-   Entrevista   com   os   familiares   que   percebem   que   
as   pessoas   têm   diferentes   características   e   
sentimentos.     

  
QUARTA-   

FEIRA   

    

                        50   min   

(EI03EO05)   Demonstrar   valorização   
das   características   de   seu   corpo   
e   respeitar   as   características   
dos   outros   (crianças   e   adultos)   
com   os   quais   convive.   
  

Educação   Física     
  

-   Jogo   sensitivo     
-   Adivinhando   os   objetos   dos   familiares    através   
do   tato   .   



  

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

QUINTA-   
FEIRA   

      

SEXTA-   
FEIRA   

      

  

CAMPOS   DE   EXPERIÊNCIAS   TRABALHADOS   NAS   ATIVIDADES   DURANTE   A   SEMANA:   “ O   outro   e   o   nós,   Corpo,   gestos   e   movimentos.”   
  

DIREITOS   DE   APRENDIZAGEM   GARANTIDOS   NAS   ATIVIDADES   DURANTE   SEMANA:     Conviver,   Brincar,   Participar,   Explorar,   Expressar,   Conhecer-se.   


