
 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 23/08 a 27/08 DE 2021  - SEMANA 23 

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. 
 
 

(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre 

gêneros textuais veiculados em 

portadores conhecidos, recorrendo a 

estratégias de observação gráfica 

e/ou de leitura.  

Acompanhar a Canção popular “Peixe Vivo” – Palavra Cantada através 

do link :https://youtu.be/a6rt0x4zsj4 

Desembaralhar as letras e formar a palavra PEIXE; 

Escrita da palavra PEIXE. 
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40 min. 
 
 
 

(EI03EF02) Inventar brincadeiras 

cantadas, poemas e canções, criando 

rimas, aliterações e ritmos. 

 

Apreciar a parlenda “Corre Cutia”. 
Corre cotia - Música infantil - canções populares 
Https://youtu.be/Okz41Yrxag8; 

Brincadeira dirigida com a parlenda do vídeo; 

Identificação de rimas nas palavras; 

Escrita espontânea.  

https://youtu.be/a6rT0x4ZSj4
https://youtu.be/Okz41Yrxag8


 
 
 
 
 
 

50 min. 

Educação Física 

(EI03CG02) Demonstrar controle e 

adequação do uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos, escuta e reconto 

de histórias, atividades artísticas, 

entre outras possibilidades 

(EI03ET03) Propor situações nas 

quais possam utilizar diferentes 

estratégias de buscar informações 

escutando questionando e 

observando para vivenciar novas 

situações, bem como fotos e vídeos 

para ampliar o repertório. 

 

Exercícios e posturas de yoga; 

Atividade de expressões e movimentos faciais. 

Vídeo: https://youtu.be/XIwuB6xIMxc 

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

 
 
 

(EI03EF02) Inventar brincadeiras 

cantadas, poemas e canções, criando 

rimas, aliterações e 

ritmos.(EI03TS02) Expressar-se 

livremente por meio de desenho, 

pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções 

bidimensionais e tridimensionais. 

Trava-língua do sapo: recitação; 

Ilustração do trava-língua. 

https://youtu.be/XIwuB6xIMxc
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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. 

Decifrando a Canção popular;  

Matemática: contar e somar os caranguejos e os peixes da canção. 

 

 
 
 
 
 

50 min. 

Educação Física 

(EI03CG02) Demonstrar controle e 

adequação do uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos, escuta e reconto 

de histórias, atividades artísticas, 

entre outras possibilidades 

(EI03ET03) Propor situações nas 

quais possam utilizar diferentes 

estratégias de buscar informações 

escutando questionando e 

observando para vivenciar novas 

situações, bem como fotos e vídeos 

para ampliar o repertório. 

 

Exercícios e posturas de yoga; 

Atividade de expressões e movimentos faciais. 

Vídeo: https://youtu.be/XIwuB6xIMxc 

Registrar uma foto das anotações e envie no WhatsApp da escola 

 

https://youtu.be/XIwuB6xIMxc
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 40 min.  

(EI03CG03) Criar movimentos, 

gestos, olhares e mímicas em 

brincadeiras, jogos e atividades 

artísticas como dança, teatro e 

música.(EI03TS02) Expressar-se 

livremente por meio de desenho, 

pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções 

bidimensionais e tridimensionais. 

Escolher uma brincadeira que faz parte da nossa cultura popular e fazer 

uma demonstração das regras desta brincadeira; 

 

Arte 

Dobradura do caranguejo. 

 
 
 
 
 

50 min. 

Educação Física 

(EI03CG02) Demonstrar controle e 

adequação do uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos, escuta e reconto 

de histórias, atividades artísticas, 

entre outras possibilidades 

(EI03ET03) Propor situações nas 

quais possam utilizar diferentes 

estratégias de buscar informações 

escutando questionando e 

observando para vivenciar novas 

situações, bem como fotos e vídeos 

para ampliar o repertório. 

 

Exercícios e posturas de yoga; 

Atividade de expressões e movimentos faciais. 

Vídeo: https://youtu.be/XIwuB6xIMxc 

Registrar uma foto das anotações e envie no WhatsApp da escola 

 

https://youtu.be/XIwuB6xIMxc


 
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 

 


