
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

 

PLANO DE AULA SEMANAL - 09/08 a 13/08/2021 - Semana 21 
 

TURMA: Jardim lA e Jardim lB 
PROFESSORES(AS):Michelly e Alexandra 
EDUCAÇÃO INFANTIL (PARCIAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO PARA 

REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

S
E

G
U

N
D

A
-F

E
IR

A
 

 
 

40 min. 
 

30 min. 

(EI03EO04) Comunicar suas 

ideias e sentimentos a pessoas e 

grupos diversos.  

(EI03TS02) Expressar-se 

livremente por meio de desenho, 

pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções 

bidimensionais e tridimensionais. 

Assistir ao vídeo Mundo Bita GOSTOSURAS NATURAIS através 

do  link: https://youtu.be/s6hfi6auboq 

Desenho e escrita do alimento preferido da criança.  

ARTE 

Colagem de raspas de lápis de cor no abacaxi. 

T
E

R
Ç

A
-

F
E

IR
A

 

 
 

30 min. 
 
 
 

(EI03ET03) Identificar e selecionar 

fontes de informações, para 

responder a questões sobre a 

natureza, seus fenômenos, sua 

conservação. 

Identificando nas figuras que plantamos em hortas; 

Contagem e registro de número.  

https://youtu.be/s6hFi6aUBoQ


 
50 min. ED. FÍSICA 

(EI03EO02) Agir de maneira 

independente, com confiança em 

suas capacidades reconhecendo 

suas conquistas e limitações. 

(EI03CG02) Demostrar controle e 

adequação do uso de seu corpo 

em brincadeiras e jogos, escuta e 

reconto de histórias, atividades 

artísticas, entre outras 

possibilidades 

 

Atividade 1 - Yoga infantil, várias Posições/posturas de yoga 

infantil  

Atividade 2 -  locomoção - iniciação a ginástica artística 04 

exercícios simples  

Registrar uma foto das anotações e enviar no WhatsApp da 

escola. 

 

Q
U

A
R

T
A

-

F
E

IR
A

 

 
40 min. 

 
 
 

(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. 

Recorte e colagem de imagens de hortaliças.  

Escrita da palavra HORTA.  

Q
U

IN
T

A
-F

E
IR

A
 

 
 

40 min. 
 

(EI03ET01) Estabelecer relações 
de comparação entre objetos, 
observando suas propriedades. 
 
(EI03TS02) Expressar-se 
livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais. 

Jogo da memória -  Hortaliças.  
Online através do link: 
https://wordwall.net/play/19353/801/790 

Pintura, recorte e colagem. 

 

 

https://wordwall.net/play/19353/801/790


 
50 min. ED. FÍSICA 

(EI03EO02) Agir de maneira 

independente, com confiança em 

suas capacidades reconhecendo 

suas conquistas e limitações. 

(EI03CG02) Demostrar controle e 

adequação do uso de seu corpo 

em brincadeiras e jogos, escuta e 

reconto de histórias, atividades 

artísticas, entre outras 

possibilidades 

 

Atividade 1 - Yoga infantil, várias Posições/posturas de yoga 

infantil  

Atividade 2 -  locomoção - iniciação a ginástica artística 04 

exercícios simples  

Registrar uma foto das anotações e enviar no WhatsApp da 

escola. 

 

S
E

X
T

A
-

F
E

IR
A

 

 
50 min.  

 

(EI03ET02) Observar e descrever 
mudanças em diferentes materiais, 
resultantes de ações sobre eles, 
em experimentos envolvendo 
fenômenos naturais e artificiais. 

Plantio em horta. 

Passo a passo de como plantar uma muda ou uma semente.  

Atividade prática (na escola e em casa). 



 
50 min. ED. FÍSICA 

(EI03EO02) Agir de maneira 

independente, com confiança em 

suas capacidades reconhecendo 

suas conquistas e limitações. 

(EI03CG02) Demostrar controle e 

adequação do uso de seu corpo 

em brincadeiras e jogos, escuta e 

reconto de histórias, atividades 

artísticas, entre outras 

possibilidades 

 

Atividade 1 - Yoga infantil, várias Posições/posturas de yoga 

infantil  

Atividade 2 -  locomoção - iniciação a ginástica artística 04 

exercícios simples  

Registrar uma foto das anotações e enviar no WhatsApp da 

escola. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:O eu, o outro e o nós; Escuta, fala, 

pensamento e imaginação; Traços, sons, cores e formas; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  

________________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver,Participar, Explorar, 

Expressar;Brincar 

 


