
 

 

PLANO SEMANAL 2021 

E. M. MARIA SIQUEIRA DE PAULA 

TURMA: JARDIM II A           PLANO DE AULA DA SEMANA: 23 
 

PROFESSORA: ELISANGELA 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 

DIAS DA 
 SEMANA 

TEMPO ESTIMADO  
PARA REALIZAÇÃO  
DAS ATIVIDADES OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

2°. FEIRA 4h 

EICPEF01- Registrar experiências pessoais ou 

atividades realizadas na escola em 

fotografias, desenhos e escrita, convencional 

ou não. 

Projeto Folclore- Cantigas folclóricas- Para iniciar, será apresentado o aluno um vídeo 

com a música ¨Atirei o pau no gato¨, seguido de uma conversa com a família de como 

devemos tratar os animais. Como atividade, será proposto que o aluno faça um 

desenho de seu animal de estimação ou de algum animal que gostaria de ter. Dessa 

forma o aluno irá participar de rodas da conversa, expressando seus sentimentos e 

ideias. 

3°. FEIRA 4h 

 EICPEF04- Produzir suas próprias escritas, 

convencionais ou não, com função social 

significativa. 

 Projeto Folclore- Cantigas folclóricas- Para iniciar, será apresentado ao aluno um vídeo 

com a música ¨Borboletinha¨. Em seguida, será proposto como atividade que o aluno 

faça uma lista temática com as palavras citadas na música e que o aluno já consiga 

escrever sozinho. Dessa forma o aluno explora, utilizando-se de elementos em escrita 

convencional. 

4°. FEIRA 

2h 

 EICPEF04- Produzir suas próprias escritas, 

convencionais ou não, com função social 

significativa. 

 Projeto Folclore- Cantigas Folclóricas- Será apresentado ao aluno a música ¨Pirulito 

que bate bate¨. Como atividade será proposto que o aluno escreva a família silábica da 

letra P e também a palavra PIRULITO. Dessa forma o aluno irá participar e identificar as 

variedades linguísticas. 

2h 

(EI03CG02) Demonstrar controle e 

adequação do uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos, escuta e reconto de 

histórias, atividades artísticas, entre outras 

possibilidades. 

(EI03CG01) Criar com o corpo formas 

diversificadas de expressão de sentimentos, 

sensações e emoções, tanto nas situações do 

Através do ensino a distância; 

Prática    Conforme vídeo e instruções enviadas pelo professor; Alongar, aquecer e 

Vivenciar com a Família, amigos ou individualmente 

Teórica:   Responder questões propostas 

Fixar os elementos teóricos na prática da atividade; 

Brincadeira Bate-mãos (ABC) 
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cotidiano quanto em brincadeiras, dança, 

teatro, música. 

(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, 

olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e 

atividades artísticas como dança, teatro e 

música 

(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado 

relacionados a higiene, alimentação, conforto 

e aparência. 

5°. FEIRA 4h 

EICPET03- Registrar o que observou ou 

mediu, fazendo uso mais elaborado da 

linguagem da matemática, de forma 

convencional ou não. 

 Projeto Folclore- Cantigas Folclóricas- Será apresentado o vídeo da música 

¨Indiozinhos¨. Será proposto como atividade que o aluno desenhe a quantidade de 

índios que é apresentado na música, seguido da escrita dos números de 1 a 10, na 

forma crescente e decrescente. Dessa forma o aluno irá participar de atividades que 

oportunizem a observação de contextos diversos. 

6°. FEIRA 

3h10min 

 EICPEF04- Produzir suas próprias escritas, 

convencionais ou não, com função social 

significativa. 

EICPCG03- Demonstrar controle e adequação 

do uso de seu corpo em atividades artísticas, 

entre outras. 

 Projeto Folclore- Cantigas Folclóricas- Será apresentado o vídeo da música ¨O sapo não 

lava o pé¨. Será proposto como atividade que o aluno recorte de jornais e revistas 

objetos que comecem com as vogais e escreva o nome dos objetos recortados. Dessa 

forma o aluno irá explorar seu repertório de movimentos, participando de situações 

que requeiram organização de pensamento. 

50min 

Traços ,sons cores e formas (EI03TS02) 

Expressar-se livremente por meio de 

desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais 

e tridimensionais  

Aula de Arte FOLCLORE BRASILEIRO II 

Assista ao vídeo do you tube , nele consta todas as orientações da aula. 

https://youtu.be/3FUYpNjqnXI   

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS; ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO; ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES; 
 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM: EXPRESSAR; EXPLORAR; PARTICIPAR; 

 


