
 
 

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

PLANO DE AULA SEMANAL DE 04 À 08 DE OUTUBRO DE 2021. 

PROFESSORA: 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 (EI03EF09) Levantar hipótese em relação à linguagem 

escrita, realizando registro de palavras e textos, por 

meio de escrita espontânea. 

Tema: Bichos de jardim 

Fazer um passeio pelo jardim de sua casa ou pelo seu bairro observando os 

bichos de jardim, Em seguida fotografar um bicho de jardim, desenhar no 

caderno e escrever o nome desse bicho como souber. 

TERÇA-FEIRA 4 horas (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de 

desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 

criando, produções bidimensionais e tridimensionais. 

Tema: Bichos de jardim 

Para construção do nosso jardim iremos fazer agora o desenho da 

borboleta. Carimbo das mãos na cartolina utilizando somente as cores 

primárias em seguida iremos fazer uma lista de palavras das cores primárias 

( vermelho, amarelo e azul). 

QUARTA 

FEIRA 

4 horas (EI03ET02) Observar e descrever mudanças em 

diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, 

em experimentos envolvendo fenômenos naturais e 

artificiais. 

Tema: Bichos de jardim 

Iremos utilizar caixa de ovos e tinta guache para construir a lagarta. Vamos 

deixar a lagarta bem bonita e colorida. Em seguida realizar uma lista de 

palavras mostrando quais cores você utilizou. 

 
 

QUINTA 

FEIRA 

2 horas (EI03E002) Agir de maneira independente, com 

confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 

conquistas e limitações. 

Tema: Bichos de jardim 

Abelha feita com rolinho de papel higiênico, sulfite ou outro tipo de papel 

para construir as asas e rosto. Vamos usar a criatividade e deixar a abelhinha 

bem bonita. Depois pesquisar e responder no caderno ou através de um 

vídeo e envie para a/o professor. Qual o alimento que a abelha produz e 

como acontece? 



 2 aulas 
Ed. 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 e para derrubar os com s, ou 
garrafas pet. 

 
 
 
 

SEXTA FEIRA 

3h10 (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas 

quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em 

uma sequência. 

Tema: Bichos de jardim 

Vamos contar as bolinhas de cada joaninha em seguida registre no 

quadrado ao lado, dando continuidade a construção do jardim. 

Iremos construir a joaninha utilizando um “cd” que não utilize mais ou 

cortar um papelão no formato de um círculo, decore com tinta, giz, lápis de 

cor ou da forma que preferir. 

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: 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. 

 


