
  
 

PROFESSORES: CRISTIANA, VALÉRIA, VALQUÍRIA

TURMA: JARDIM II  

 PLANO DE AULA SEMANAL DE 27 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2021  

EDUCAÇÃO INFANTIL   

 

DIAS DA 

SEMANA 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 
 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

 

 

SEGUNDA-

FEIRA 

 

 

O EU, O 

OUTRO E O 

NÓS 

 

“Usar estratégias pautadas no respeito 

mútuo para lidar com conflitos nas 

interações com crianças e adultos”.   

 

 

 

 

Assistir o vídeo 

Pelo Link:ou ler a fábula:  

https://youtu.Be/8rz_-ois01c 

Pedro e o lobo 

Vamos nomear as partes do lobo 

 

 

TERÇA-

FEIRA 

 

 

” O EU, O 

OUTRO E O 

NÓS” 

Demonstrar empatia pelos outros, 

percebendo que as pessoas têm 

diferentes sentimentos, necessidades e 

maneiras de pensar e agir.” 

 

 

 

 

 

 

 

Escutar a leitura e depois fazer uma roda de conversa com a reflexão de: 

solidariedade 

A cigarra e a formiga 

Ligue cada objeto ao seu dono. 

Circule a personagem que não faz parte da história e escreva seus nomes abaixo. 

Quais as estações do ano que aparece no texto 

 

QUARTA-

FEIRA 

ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO 

E IMAGINAÇÃO 

 

 

Levantar hipóteses sobre gêneros 

textuais veiculados em portadores 

conhecidos, recorrendo a estratégias de 

observação gráfica e/ ou de leitura. 

 

 

Cruzadinha 

PLANO DE AULA SEMANAL - 2021  

https://youtu.be/8RZ_-OiS01c


  
 

 

QUARTA-
FEIRA CORPO, 

GESTOS E 
MOVIMENTOS 

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso 
de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e 
reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras 
possibilidades. 

- BOCHA 

 

 

QUINTA-

FEIRA 

 

 

 

ESCUTA, 

FALA, 

PENSAMENTO 

E 

IMAGINAÇÃO 

 

 

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo 

atitudes de participação e cooperação. 

 

ESCUTAR O ÁUDIO PELO link: 

https://www.Youtube.Com/watch?V=adhwye6ve1k&feature=emb_l

ogo  

Roda de conversa/ reflexão: nunca abandone um amigo, os 

amigos conhecem - se nos momentos difíceis. 

Ou ler pelo texto:  

O urso e os viajantes 

Atividade proposta: desenhar os personagens e o local da 

história. 

,  

SEXTA-

FEIRA 

          

ESPAÇOS, 

TEMPOS, 

QUANTIDA- 

DES, RELAÇÕES E 

TRANFORMA- 

ÇÕES 

Relacionar números às suas respectivas quantidades 

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

sequência.” 

Fábula: o urso e os viajantes 

Ligue os pontos de 1 a 25  

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aDHwyE6VE1k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aDHwyE6VE1k&feature=emb_logo

