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                     TURMA:  JARDIM II 

                                                                                                           PLANO DE AULA SEMANAL 16 ATÉ 20 DE AGOSTO de  2021.  

    PROFESSORES (AS):  CÉLIA, DILMA, GILDA, SORAYA, VÂNIA  E JACQUELINE                                                                                                                                                                                                                                                                   

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO PARA 

REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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2H (EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por 
diferentes culturas e modos de vida. 
 

Assistir ao vídeo “O que é folclore? Conhecer uma lenda contada por um familiar 
e desenhar a que mais gostou. 
...Pesquisar em casa suas tradições familiares, de modo a reconhecer elementos 
da sua identidade cultural, estabelecer relações entre o modo de vida 
característicos de seu grupo social e o de outros grupos, conhecer costumes e 
brincadeiras de outras épocas e de outras civilizações e explorar brincadeiras, 
tipos de alimentação e de organização social característicos de diferentes 
culturas. 
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2h (EI03EF08) Selecionar livros e textos de 
gêneros conhecidos para a leitura de um 
adulto e/ou para sua própria leitura 
(partindo de seu repertório sobre esses 
textos, como a recuperação pela memória, 
pela leitura das ilustrações etc.).  
 

Possibilitar momentos em que as crianças desenvolvam o gosto pessoal por 
alguns textos e tenham a iniciativa de recorrer a eles de forma auto motivada. 
Garantir no cotidiano da criança momentos de escuta e de conversa sobre os 
diferentes gêneros textuais, criando o gosto e o hábito pela leitura, para 
construir um repertório de textos e suportes conhecidos.  
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1H 30 MIN 

(EI03ET04) Registrar observações, 
manipulações e medidas, usando múltiplas 
linguagens (desenho, registro por números ou 
escrita espontânea), em diferentes suportes. 
 

A vivência dessas situações favorece com que construam relações, atribuam 
significado e façam uso de expressões que as ajudem a se aproximar da noção de 
medidas e do registro destas. PARLENDA 1 DOIS FEIJÃO COM ARROZ. 
ATIVIDADES ENVOLVENDO NÚMEROS.   

 
50 MIN. 

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação 
do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, 
escuta e reconto de histórias, atividades 
artísticas, entre outras possibilidades 

Estimular a exploração de espaços e qualidades do movimento a partir de 
estímulos diversos, conquistando progressivamente autorregulação de suas 
ações. Através do Atletismo, com movimento crescente de salto parado com pés 
juntos e três metas de alcance. 
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2H 

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

Vivenciar práticas sociais e culturais nas quais as crianças compartilhem de 
experiências as quais os pais e ou adultos tenham vivenciado. 

50 min (EI03TSO2) Expressar-se livremente por meio 
de desenho, pintura e colagem 

Após assistir o vídeo sobre o folclore, desenhe o personagem que mais gostou. 
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(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais e 
tridimensionais.  

_ Por meio de traços, pontos e formas, tanto bidimensionais como tridimensionais, 
as crianças podem expressar suas ideias, sentidos e sentimentos em uma linguagem 
que as motiva e as engaja para realizar suas explorações e descobertas sobre as 
coisas e o mundo à sua volta. *** LEITURA DE ALGUNS ADIVINHAS PARA AS 
CRIANÇAS DEIXANDO PENSAR NA RESPOSTA E RESPONDER DESENHANDO E 
PINTANDO. 

 
50 MIN. 

(EI03CG02) Demonstrar controle e 
adequação do uso de seu corpo em 
brincadeiras e jogos, escuta e reconto de 
histórias, atividades artísticas, entre outras 
possibilidades 

Estimular a exploração de espaços e qualidades do movimento a partir de 
estímulos diversos, conquistando progressivamente autorregulação de suas 
ações. Através do Atletismo, com movimento crescente de salto parado com 
pés juntos e três metas de alcance. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O EU, O OUTRO E O NÓS/ CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS/ TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS/ 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO/ ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  CONVIVER; BRINCAR; PARTICIPAR; EXPLORAR; EXPRESSAR E CONHECER-SE. 

 


