
 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

 TURMA:  JARDIM I    PLANO DE AULA SEMANAL  09 a 13 de agosto de 2021.  

    PROFESSORES (AS):  CÉLIA; CRISTINA; JACQUELINE; MARILENA, WILTON.                                                                                                                                                                                                                                                                   

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 

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

Promover a interação entre adulto/criança e criança/criança, fortalecendo a 
autoestima e o vínculo afetivo. 
*A criança irá realizar uma homenagem para a pessoa que cuida dela com a 
confecção de um cartão. 

TERÇA-
FEIRA 

 
2 h 

                             (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. 
 

Para que as crianças pequenas possam criar formas diversificadas de expressão, 
é importante que tenham oportunidades de expressar-se de diferentes formas, 
seja pelo teatro, pela dança, música ou suas brincadeiras, bem como de 
conhecer suas características físicas, seus gostos, interesses, suas sensações e 
frustrações. Conhecer e aceitar suas características corporais, expressando-as de 
diferentes formas, é uma importante conquista para a construção de sua imagem 
corporal positiva. * Leitura informativa “ O que é folclore”,abrir o link e  aprender 
a brincadeira “Pulando igual o Saci” ,enviar um vídeo com a criança fazendo a 
brincadeira, pinte os desenho*. 

 
50 MIN. 

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

Estimular a exploração de espaços e qualidades do movimento a partir de 
estímulos diversos, conquistando progressivamente autorregulação de suas 
ações. Através do Atletismo, corrida de velocidade. 



outras possibilidades. 

 QUARTA-
FEIRA 

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

As Artes Visuais são uma linguagem, portanto, uma forma de as crianças 
pequenas se expressarem e se comunicarem. 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.  Nesse contexto, é importante que as crianças tenham a oportunidade de 
participar de diferentes situações de aprendizagens  individuais, em pares, trios 
ou pequenos grupos, nas quais possam expressar-se, comunicar-se e divertir-se, 
ao mesmo tempo em que exploram, investigam e fazem descobertas e conexões 
por meio de desenhos, rabiscos, pinturas, construções, esculturas, colagens, 
dobraduras etc.*  Leitura informativa da história “ A lenda do Curupira”,colorir o 
quebra-cabeça do curupira, montagem do quebra-cabeça* 

 
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, corrida com obstáculos. 

QUINTA-
FEIRA 

1h30 (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. 

No contato diário com um conjunto de materiais impressos e nas diversas 
situações em que escutam a leitura de diferentes textos, as crianças se motivam 
para entender como funciona a língua escrita para que possam fazer uso dela. 
Texto sobre a lenda, uso do alfabeto móvel e pintura da figura da lenda. 

50 min 

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

Desenhar, pintar o contorno das mãos criando um peixe, decore  o fundo do mar. 

SEXTA-
FEIRA 

2h30 

(EI03ET08) Expressar medidas (peso, 
altura etc.), construindo gráficos básicos.  
 

_ Construir com as crianças, gráficos que expressem suas características físicas de 
peso, altura, tamanho do calçado, número da roupa que usam etc. *** LEITURA 
INFORMATIVA, LEITURA DA LENDA DO BOTO,  CONVERSA  E CONSTRUÇÃO DE 
GRÁFICO TENDO COMO BASE O COMPRIMENTO DO ANIMAL RELACIONANDO 
COM DOS PASSOS DOS INTEGRANTES DA FAMÍLIA. 



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. 

 

 

 


