
PLANO   DE   AULA   SEMANAL   –   ANO   2021          TURMA:   JARDIM   II-   A   e   B   

PLANO   DE   AULA   SEMANAL   DE    27   DE   SETEMBRO     Á    01     DE   OUTUBRO   DE   2021.   

  PROFESSOR(A):   VANESSA/   LEANDRO.   

  

      EDUCAÇÃO   INFANTIL   PRÉ-ESCOLA     

DIAS   DA   
SEMANA   

TEMPO   ESTIMADO   
PARA   REALIZAÇÃO   
DAS   ATIVIDADES   

  

OBJETIVOS   DE   APRENDIZAGEM   E   DESENVOLVIMENTO   

  

ESTRATÉGIAS/   CONTRIBUIÇÕES   DIDÁTICAS   

SEGUNDA   
FEIRA   

4   horas   (EI03EF01)   Expressar   ideias,   desejos   e   sen�mentos   
sobre   suas   vivências,   por   meio   da   linguagem   oral   e   
escrita   (escrita   espontânea),   de   fotos,   desenhos   e   
outras   formas   de   expressão.   

Pintar  as  fases  de  crescimento  do  feijão  e  conversar  sobre  o  assunto.              

(roda   de   conversas).   Socialização   e   compar�lhamento   de   histórias.   

TERÇA-FEIR 
A   

4   horas   (EIO3ET03)   Iden�ficar   e   selecionar   fontes   de   
informações   para   responder   a   questão   sobre   a   
natureza,   seus   fenômenos,   sua   conservação.   

Realização   do   plan�o   do   feijão   e   conversa   cole�va   sobre   o   crescimento   
de   mudas   na   natureza.   

QUARTA   
FEIRA   

4   horas     (EI03ET07)   Relacionar   números   às   suas   respec�vas   
quan�dades   e   iden�ficar   o   antes,   o   depois   e   o   entre   
em   uma   sequência.   

Iden�ficação  e  contagem  de  feijões  representados  em  desenhos.          
Contagem   e   comparação   entre   os   números.   Colorir   os   desenhos   ao   final.   

QUINTA   
FEIRA   

2   horas     (EI03CG01)  Criar  com  o  corpo  formas  diversificadas  de          
expressão  de  sen�mentos,  sensações  e  emoções,  tanto         
nas  situações  do  co�diano  quanto  em  brincadeiras,         
dança,   teatro   e   música.   

Escuta  de  música  e  expressão  corporal  através  de  danças  e  movimentos.             
Ilustração   de   partes   iden�ficadas   na   canção.   

  2   aulas     
Ed.   Física   

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

Os   alunos   irão   cantar,   música   dos   indiozinhos.   
Para   aquecer   
Parte  principal:  os  alunos  irão  lançar  bola  e  pegar,  quicar  a  bola  e  pegar                
com   locomoção   para   frente,   atrás   e   esquerda,   direita.   



    

SEXTA   FEIRA   3h10   

  

  

(EI03EF04)   Recontar   histórias   ouvidas   e   planejar   
cole�vamente   roteiros   de   vídeos   e   de   encenações,   
definindo   os   contextos,   os   personagens,   a   estrutura   
da   história.   

Narração   e   reconto   de   histórias.   História   escolhida:   João   e   o   pé   de   feijão.   
Iden�ficar  passagens  de  interesse  na  história  e  colorir  desenho           
relacionado.   

  1   aula   

Artes   

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

 Experimentar  o  desenho  e  a  pintura  com  materiais  diversos  (riscadores,             
suportes,  planos,  �ntas),  visando  o  desenvolvimento  da  concentração  e           
es�mulando   a   cria�vidade   na   produção   ar�s�ca.   

CAMPOS   DE   EXPERIÊNCIAS   TRABALHADOS   NAS   ATIVIDADES   DURANTE   A   SEMANA:   O   EU,   O   OUTRO   E   O   NÓS/   ESCUTA,   FALA,   PENSAMENTO   E   IMAGINAÇÃO/   CORPO,   
GESTOS   E   MOVIMENTOS/   ESPAÇO,   TEMPOS,   QUANTIDADES,   RELAÇÕES   E   TRANSFORMAÇÕES/   TRAÇOS,   SONS,   CORES   E   FORMAS.   

DIREITOS   DE   APRENDIZAGEM   GARANTIDOS   NAS   ATIVIDADES   DURANTE   A   SEMANA:   BRINCAR,   PARTICIPAR,   EXPRESSAR,   EXPLORAR,   CONVIVER/   CONHECER   –   SE.     


