
 

 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: JARDIM I 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 04 À 08 DE OUTUBRO 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO LACERDA BACELLAR 

PROFESSORA: SIMONE PRADO MARTINS  

TEMA: ANIMAIS DE JARDIM  

EDUCAÇÃO INFANTIL  (PARCIAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA  
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUND
A-FEIRA 

 ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES  

(EI03ET03)Identificar e selecionar fontes de informações, para 
responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua 
conservação.  

Ciclo de vida da borboleta 

Vamos ler a história da "lagarta comilona" e 

descobrir como acontece essa 

transformação! 

TERÇA- 
FEIRA 

 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO  

(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, 
realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita 
espontânea. 

Vamos fazer um passeio pelo jardim da sua 

casa ou do seu bairro e registrar por meio 

de uma foto um bichinho de jardim que 

você encontrou. 



 

 

Em seguida desenhe no espaço abaixo o 

bichinho que você fotografou. 

QUARTA
-FEIRA 

 ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

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

 Confecção da linda centopeia 

 

QUINTA- 
FEIRA 

 TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS  

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

  
O caracol, vamos fazer o traçado e deixá-lo 

mais bonito! 

 

2 aulas  
Educação Física 

(E103ET03) Identificar e selecionar fontes de informações para 
responder questões sobre natureza, seus fenômenos, sua 
conservação. 

Os alunos irão aquecer com atividade do 
robô em práticas CORPORAIS 
Para aquecer 
Parte principal: os alunos irão lançar bola 
para derrubar os cones ou garrafas pet  

SEXTA- 
FEIRA 

 ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES  

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

As cores da joaninha 
pintar de acordo com a legenda numérica  

 

1 aula  
Artes 

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

Após a apreciação da obra Cavalinho e 
boneca do artista Ivan Cruz, iremos 
confeccionar o cavalinho com o auxílio do 
responsável e finalizar a atividade 
brincando. A entrega da atividade deverá 
ser através de uma foto. 



 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA : TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS   /  ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES 

E TRANSFORMAÇÕES  /  ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  EXPLORAR  /  PARTICIPAR /  BRINCAR  /  EXPRESSAR. 

 


