
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

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

TURMA: Jardim ll A e Jardim ll B 

ROFESSORES(AS): Michelly e Lenira 
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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40 min. 
 
 

(EI03EF03) Escolher e folhear 

livros, procurando orientar-se por 

temas e ilustrações e tentando 

identificar palavras conhecidas. 

(EI03TS02) Expressar-se 

livremente por meio de desenho, 

pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções 

bidimensionais e tridimensionais. 

Leitura em pdf do livro: “O grande rabanete”, segue link abaixo:  

https://drive.google.com/file/d/1Uc1lwMABIWjrBHtKZLbluJ_dv7kal

oTR/view?usp=sharing 

Questões da história. 

Relato oral 

 

ARTE 

Colagem com cascas de lápis na imagem do abacaxi. 

https://drive.google.com/file/d/1Uc1lwMABIWjrBHtKZLbluJ_dv7kaloTR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uc1lwMABIWjrBHtKZLbluJ_dv7kaloTR/view?usp=sharing
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40 min. 
 
 
 

(EI03EF06) Produzir suas próprias 

histórias orais ou escritas (escrita 

espontânea), em situações com 

função social significativa. 

(EI03TS02) Expressar-se 

livremente por meio de desenho, 

pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções 

bidimensionais e tridimensionais. 

Contação de história em sequência -  plantio do rabanete; 
Desenho do rabanete  
Circular as vogais da palavra RABANETE 

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  

Alongamento - Yoga infantil - tempo de execução de 30 segundos 

cada postura apresentada por meio de imagens. 

Atividade 2 

Atividade iniciação e posturas da ginástica artística - exercícios 

diversos incluindo posturas com equilíbrio.  

Registrar uma foto das anotações e envie no WhatsApp da escola 
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40 min. 

 
 
 

(EI03EF07) Levantar hipóteses 
sobre gêneros textuais veiculados 
em portadores conhecidos, 
recorrendo a estratégias de 
observação gráfica e/ou de leitura. 
(EI03ET07) Relacionar números 
às suas respectivas quantidades e 
identificar o antes, o depois e o 
entre em uma sequência. 

Quebra-cabeça de sílabas e figuras.  
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30 min. 
 

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

Matemática: Introdução de números ordinais.  
Charadinha de frutas https://wordwall.net/play/18796/921/814 

 

 
 

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  

Alongamento - Yoga infantil - tempo de execução de 30 segundos 

cada postura apresentada por meio de imagens. 

Atividade 2 

Atividade iniciação e posturas da ginástica artística - exercícios 

diversos incluindo posturas com equilíbrio.  

Registrar uma foto das anotações e envie no WhatsApp da escola 

 

https://wordwall.net/play/18796/921/814
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 30 min.  

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

Plantando uma semente ou muda –horta. 

Passo a passo do plantio. 

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  

Alongamento - Yoga infantil - tempo de execução de 30 segundos 

cada postura apresentada por meio de imagens. 

Atividade 2 

Atividade iniciação e posturas da ginástica artística - exercícios 

diversos incluindo posturas com equilíbrio.  

Registrar uma foto das anotações e envie no WhatsApp da escola 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, pensamento e imaginação, 

espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, traços, sons, cores e formas. 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

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

 


