
  
  

  
  

  

    

  

                   EDUCAÇÃO   INFANTIL   

  

  

TURMA:   JARDIM   II   

PROFESSORAS:   DARLENE   /   VANDA   

   PLANO   DE   AULA   SEMANAL   DE   04   A   08   DE   OUTUBRO   DE   2021      
  

  
DIAS   DA   
SEMANA   

  
CAMPOS   DE   
EXPERIÊNCIAS  

  
          OBJETIVOS   DE   APRENDIZAGEM   E   

DESENVOLVIMENTO   

  
ESTRATÉGIAS   /   CONTRIBUIÇÕES   DIDÁTICAS   

  

SEGUNDA-FEIRA   
  

TRAÇOS,SONS,   

CORES   E   FORMAS   

CORPO,   GESTOS   E   
MOVIMENTOS .   

  

  

  
(EI03TS03)    Reconhecer   as   qualidades   do   som   
(intensidade,   duração,   altura   e   timbre),   utilizando-as  
em   suas   produções   sonoras   e   ao   ouvir   músicas   e   
sons.   
  

(EI03CG03)  Criar  movimentos,  gestos,  olhares  e       

mímicas  em  brincadeiras,  jogos  e  atividades       

artísticas   como   dança,   teatro   e   música.   

  

  

Ouça  uma  música  bem  legal  com  seu  filho(a),  dance,  cante,  sinta  o  ritmo              

,  abrace,  pule  e  seja  feliz.  Tire  uma  foto  ou  grave  este  momento  e  nos                

envie   

  

  

  

  

  

TERÇA-FEIRA   

  

TRAÇOS,SONS,   

CORES   E   FORMAS   

  

(EI03TS02)  Expressar-se  livremente  por  meio  de       

desenho,  pintura,  colagem,  dobradura  e  escultura,     

criando  produções  bidimensionais  e     

tridimensionais.   

(EI03EF04)  Recontar  histórias  ouvidas  e  planejar     

coletivamente  roteiros  de  vídeos  e  de  encenações,        

definindo  os  contextos,  os  personagens  e  a        

estrutura   da   história.   

Leia  para  a  criança  uma  história  bem  legal,  depois  peça  para  ela             

recontar   o   que   ouviu.     

Tire   uma   foto,   FAÇA   UM   DESENHO   ou   grave   este   momento   e   nos   envie  



  
  

  

QUARTA-FEIRA   

  

O  EU,  O  OUTRO  E  O        

NÓS.   

(EI03EO04)  Comunicar  suas  ideias  e  sentimentos  a        

pessoas   e   grupos   diversos.   

  

(EI03EO03)  Ampliar  as  relações  interpessoais,      

desenvolvendo  atitudes  de  participação  e      

cooperação.   

   https://www.youtube.com/watch?v=wP9DJB_OIKw   
  

Assistir   ao   vídeo   indicado   acima   e   fazer   a   brincadeira,   e   o   adulto   ou   
professor   irá   observar   como   cada   criança   entendeu   a   atividade,   você   que   
está   em   casa   descreva   um   pouquinho   como   foi   a   brincadeira.   

  
.   

  

  
  

QUINTA-FEIRA   

  
TRAÇOS,   SONS,   
CORES   E   FORMAS   

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

EI03EO03)  Ampliar  as  relações  interpessoais,      

desenvolvendo  atitudes  de  participação  e      

cooperação.   
  

  
Fazer   brincadeiras   que   estimulem   seu   filho   ou   aluno,   nas   brincadeiras   se   
aprende   muito.     

Brincadeira   de   forca   educação   infantil   

O   que   o   jogo   de   forca   estimula?   O   jogo   de   forca   para   as   crianças   de   Educação   
Infantil   estimula   o   desenvolvimento   da   consciência   fonológica,   a   ampliação   do   
vocabulário,   o   reconhecimento   das   letras   do   alfabeto.   Esse   jogo   de   palavras   é   
ideal   para   desenvolver   a   atenção,   a   concentração,   a   lógica   e   a   agilidade.   

  
SEGUNDA   BRINCADEIRA   ,   ASSISTA   AO   VÍDEO   ABAIXO   E   DIVIRTA-SE:   

  
https://www.youtube.com/watch?v=zR6hAr4eO1U   

  

  

SEXTA-FEIRA   

  

  

  

(EI03CG05)  Coordenar  suas  habilidades  manuais    

no  atendimento  adequado  a  seus  interesses  e        

necessidades   em   situações   diversas.   

EI03EO03)  Ampliar  as  relações  interpessoais,      

desenvolvendo  atitudes  de  participação  e      

cooperação.   

  

APROVEITE   O   MÊS   ,   O   DIA,   A   SEMANA   DA   CRIANÇA   E   DIVIRTA-SE   MUITO…   COM   A   
FAMÍLIA.   FAÇA   OU   COMPRE   SE   PUDER   UM   BOLO   E   APROVEITE   A   VIDA,DANCE,   SE   
MOVIMENTE.    APROVEITE   SER   CRIANÇA.   SE   QUISER   FAÇA   UM   BOLO   DE   TERRA   OU   
DE   MASSINHA   ,   SEJA   CRIANÇA   E   ABUSE   DA   CRIATIVIDADE.     
    

FELIZ   DIA   DAS   CRIANÇAS   !!!   
  

SAIBA   QUE   AMAMOS   VOCÊS.     
  

EQUIPE   DA   E.   M.   FRANCISCA   FERREIRA   SANTIAGO.     
  

ABRAÇOS!     
  

OBS:   LEMBRE-SE   DOS   PROTOCOLOS   DE   SEGURANÇA   CONTRA   O   COVID   19   
  

DIREITOS  DE  APRENDIZAGEM  GARANTIDOS  NAS  ATIVIDADES  DA  SEMANA:   CONVIVER,  PARTICIPAR,  BRINCAR,  EXPLORAR,  EXPRESSAR-SE,              
CONHECER-SE  

https://www.youtube.com/watch?v=wP9DJB_OIKw
https://www.youtube.com/watch?v=zR6hAr4eO1U


 

 

 
PROFESSORES: CAREN CRISTINA BRUNELLO FLORENTIN  
 
TURMA: JARDIM I e II 
 
 PLANO DE AULA SEMANAL DE 04/10 À 08/10 DE  2021  

 
EDUCAÇÃO INFANTIL   
 

 
DIAS DA 
SEMANA 

 
CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES 
DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

 

 

  

 
TERÇA-

FEIRA 

- O eu, o outro e 
o nós 
 
- Traços, sons, 
cores e formas 

(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, 
desenvolvendo atitudes de participação e 
cooperação. 
 
 

(EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas 

de expressão de sentimentos, sensações e emoções, 

tanto nas situações do cotidiano quanto em 

brincadeiras, dança, teatro, música. 

 

Educação Física  

 

A quadra ou espaço será organizado para 

realização das brincadeiras e atividades físicas. 

A primeiro momento atividades de aquecimento. 

Logo após pular corda, brincadeira de queimada 

explicando as regras para que os mesmos 

compreendam. 

- Volta à calma com roda de conversa.  

 
 
QUARTA-

FEIRA 

- O eu, o outro e 
o nós 
 
- Traços, sons, 
cores e formas 

(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, 
desenvolvendo atitudes de participação e 
cooperação. 
 
 

Educação Física  

 

A quadra ou espaço será organizado para 

realização das brincadeiras e atividades físicas. 



 
 

 

 
 

(EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas 

de expressão de sentimentos, sensações e emoções, 

tanto nas situações do cotidiano quanto em 

brincadeiras, dança, teatro, música. 

 

A primeiro momento atividades de aquecimento. 

Logo após pular corda, brincadeira de queimada 

explicando as regras para que os mesmos 

compreendam. 

- Volta à calma com roda de conversa 

 

QUINTA-
FEIRA 

   

SEXTA-
FEIRA 

 

 
 
 

  

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: CONVIVER , BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR E CONHECER-SE  

 

 


