
PLANO   DE   AULA   SEMANAL   –   ANO   2021   

TURMA:_ Jardim   I   A   

PLANO   DE   AULA   SEMANAL   DE    06/09    À   _10 /09  DE   _ 2021 _   

PROFESSORA:    TATIANE   

Arte:   Professora   Fabiana   Casemiro   
  

  Educação   Física:   Professor   Josemir   Chagas   Barbosa   
  

   _   

EDUCAÇÃO   INFANTIL   PRÉ-ESCOLA   (PARCIAL)   
  
  
  

  

  

  
  

DIAS   DA   
SEMANA   

TEMPO   
ESTIMADO   

PARA   
REALIZAÇÃO   

DAS   
ATIVIDADES   

  
  

OBJETIVOS   DE   APRENDIZAGEM   E   
DESENVOLVIMENTO   

  
  

ESTRATÉGIAS   /   CONTRIBUIÇÕES   DIDÁTICAS   

  
  

SEGUNDA   
-FEIRA   

    
PONTO   FACULTATIVO   

  
PONTO   FACULTATIVO   

  
  
.   

  
TERÇA-   
FEIRA   

  FERIADO   FERIADO   



  

  

  
  

QUARTA-   
FEIRA   

4   horas     
(EI02ET02)   Observar,   relatar   e   descrever   incidentes   
do   co�diano.   
(EI03EO04)   Comunicar   suas   ideias   e   sen�mentos   as   
pessoas.   

  SEMANA   DE   EDUCAÇÃO   PARA   O   TRÂNSITO\Roda   de   conversa\   Se   o   adulto   
preferir   pode   desenhar   e   escrever   no    caderno   as   a�vidades   ou   imprimir.     
Trabalhando   as   cores   do   semáforo:   amarelo,   vermelho   e   verde.   

  
  
  

QUINTA-   
FEIRA   

2H20   (EI03EO04)   Comunicar   suas   ideias   e   sen�mentos   as   
pessoas.   
(EI03ET07)   Relacionar   números   às   suas   respec�vas   
quan�dades.   

 SEMANA  DE  EDUCAÇÃO  PARA  O  TRÂNSITO\Roda  de  conversa\  sen�mentos  e             
emoções\  travessia  e  segurança  de  pedestres  na  rua\  todas  as  a�vidades  devem              
ser  auxiliadas  por  um  adulto.  Se  o  adulto  preferir  pode  desenhar  e  escrever  no                
caderno   as   a�vidades   ou   imprimir.   

2   aulas   
Educação   
Física   

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

Os   alunos   irão   realizar   ultrapassagem   em   circuito   de   lateralidade   e   de   planos   
em   saltar   degraus   imitando   os   animais   favoritos.   
Exemplo:   guepardo,   Sapo,   Canguru   etc.   

  
  
  
  
  
  

SEXTA-   
FEIRA   

3h10   (EI02ET02)   Observar,   relatar   e   descrever   incidentes   
do   co�diano.   
(EI03EO04)   Comunicar   suas   ideias   e   sen�mentos   as   
pessoas.   
(EI03ET01)   Estabelecer   relações   de   comparação   
entre   objetos,   observando   suas   propriedades.   

SEMANA   DE   EDUCAÇÃO   PARA   O   TRÂNSITO\Roda   de   conversa\   Travessia   
segura   e   correta   na   faixa   de   pedestres\Todas   as   a�vidades   devem   ser   
auxiliadas   por   um   adulto.   Se   o   adulto   preferir   pode   desenhar   e   escrever   no   
caderno   as   a�vidades   ou   imprimir.   

1   aula   
Arte   

(EI03CG05)   Coordenar   suas   habilidades   manuais   
no   atendimento   adequado   a   seus   interesses   e   
necessidades   em   situações   diversas.   
(EI03TS02)   Expressar-se   livremente   por   meio   de   

desenho,   pintura,   colagem,   dobradura   e   escultura,   
criando   produções   bidimensionais   e   
tridimensionais.   

Após   a   apreciação   da   obra   Catavento   do   ar�sta   Ivan   Cruz,   iremos   confeccionar   o   
catavento   com   o   auxílio   do   responsável   e   finalizar   a   a�vidade   brincando.   A  
entrega   da   a�vidade   deverá   ser   através   de   uma   foto.   

CAMPOS   DE   EXPERIÊNCIAS   TRABALHADOS   NAS   ATIVIDADES   DURANTE   A   SEMANA:   Traços,   sons,   cores   e   forma/   Corpo   gestos   e   movimento/   Escuta,   fala   pensamento   e   

imaginação.   

DIREITOS   DE   APRENDIZAGEM   GARANTIDOS   NAS   ATIVIDADES   DURANTE   A   SEMANA:   Brincar,   par�cipar,   explorar,   expressar,   conhecer-se,   conviver.   


