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

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   

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

LETRA   A   
Contornar   a   vogal    A    percorrendo   pelo   caminho   das   setas   
com   lápis   de   escrever.   
Apresentar  os  desenhos  com  a  mesma  inicial  da  vogal           
estudada   neste   dia.   
Pintar   bem   caprichado   os   desenho   

Fazer   o   contorno   da     vogal    A    com   pequenos   papéis   picados   
(revistas,jornais,papéis   diversos).   

TERÇA-   
FEIRA   

  
  

1   hora   

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

.    LETRA   E   
Contornar  a  vogal   E  percorrendo  pelo  caminho  das  setas           
com   lápis   de   escrever.   
Apresentar  os  desenhos  com  a  mesma  inicial  da  vogal           
estudada   neste   dia.   
Pintar   bem   caprichado   os   desenhos.   

Fazer   o   contorno   da     vogal    E    com   tinta   guache.     



  

  
QUARTA-   

FEIRA   

  
  

  

1   hora   

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

       NÚMEROS   E   QUANTIDADES   
Contar   a   quantidade   de   animais   em   cada   quadro.   
Contornar  os  numerais  indicados  em  cada  espaço,  dar          
sequência   aos   números   da   mesma   linha.     

QUINTA-   
FEIRA   

  
  

  

1   hora   

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

  

        LETRAS   I   e   O   
Contornar  a  vogal   I  percorrendo  pelo  caminho  das  setas           
com  lápis  de  escrever.Apresentar  os  desenhos  com  a          
mesma   inicial   da   vogal   estudada   neste   dia.   
Contornar  a  vogal   O  percorrendo  pelo  caminho  das  setas           
com  lápis  de  escrever.Apresentar  os  desenhos  com  a          
mesma   inicial   da   vogal   estudada   neste   dia.   

     

SEXTA-   
FEIRA   

  
  

1   hora   

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

  

LETRA   U   
Contornar  a  vogal   U  percorrendo  pelo  caminho  das  setas           
com  lápis  de  escrever,  para  aprender  a  forma  correta  da            
escrita.     
Apresentar  os  desenhos  com  a  mesma  inicial  da  vogal           
estudada   neste   dia.   

  

     
  

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     

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   



  


