
 

E.M. Herbert José de Souza 
Rua Fagundes Varela, 35 – Jardim Caçula 

Fone: 4824 4337 – e-mail: em.herbert.jose.souza@ribeiraopires.sp.gov.br 
 

TURMA: JARDIM II 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2021 

  PROFESSORES (AS): ANTONIETA, CÁTIA E SUELEN               

EDUCAÇÃO INFANTIL (PARCIAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM       
  E DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO  E 
IMAGINAÇÃO. 

(EI03EF07) Levantar hipóteses 

sobre gêneros textuais veiculados 

em portadores conhecidos, 

recorrendo a estratégias de 

observação gráfica e/ou de leitura. 

  

 
 
 
 
 
 

 Assistam ao vídeo da música: “O sapo não lava o pé” (Galinha 
Pintadinha 1); 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE  

 Após assistirem ao vídeo, proponha à criança para que circule a 
palavra SAPO no texto. 

TERÇA-
FEIRA 

TRAÇOS, SONS, 
CORES E FORMAS. 

 
O EU, O OUTRO E O 
NÓS. 

(EI03TS02) Expressar-se livremente 

por meio de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e escultura, 

criando produções bidimensionais e 

tridimensionais. 

(EI03EO06) Manifestar interesse e 

respeito por diferentes culturas e 

modos de vida. 

 Assistam ao documentário: “Sapos e rãs mais coloridos do 
mundo” (Mais curiosidades);  

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=Bi7R8Sq4RRc  

 Após assistirem ao vídeo, solicite à criança para que desenhe 
os diversos tipos de sapos e rãs. 

https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE
https://www.youtube.com/watch?v=Bi7R8Sq4RRc


 
 

QUARTA-
FEIRA 

CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS. 

(EI03ET05) Classificar objetos e 

figuras de acordo com suas 

semelhanças e diferenças. 

(EI03CG05) Coordenar suas 

habilidades manuais no 

atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em 

situações diversas. 

 

 Hoje vamos confeccionar um sapinho pula-pula; 

MATERIAIS: Uma garrafa pet, um prego, um palito de churrasco, um 

molde do sapinho, cola e tesoura. 

MODO DE FAZER:  

1- Peça à criança para que pinte o sapo e depois recorte; 

2- Enquanto isso, faça um furo na tampa da garrafa com o prego; 

3- Coloque o palito de churrasco no furo e passe fita adesiva no 

mesmo; 

4- Cole o sapo na ponta do palito e deixe secar; 

 Depois que secar coloque a música: ”Pula sapinho” (Ma Me Mi 

Mo Música); 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=7qezQyHjSiM  

 Deixe a criança dançar e brincar.  

 

QUINTA-
FEIRA 

ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES. 

(EI03ET03) Identificar e selecionar 

fontes de informações, para 

responder a questões sobre a 

natureza, seus fenômenos, sua 

conservação. 

 Assistam ao vídeo da música: “Ciclo da vida de um sapo” 
(Canções para crianças – Little Baby); 

 https://www.youtube.com/watch?v=rEKNKkvgKV0  

 Após assistirem ao vídeo, solicite à criança para que pinte a 
atividade do ciclo da vida do sapo. 

 

 

 

SEXTA-
FEIRA 

ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES. 
 

(EI03ET05) Classificar objetos e 

figuras de acordo com suas 

semelhanças e diferenças. 

 

 Proponha à criança para que observe as cenas e assinale as 
diferenças (jogo dos sete erros). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7qezQyHjSiM
https://www.youtube.com/watch?v=rEKNKkvgKV0


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

Fontes de pesquisa:  
Links: https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE 
           https://www.youtube.com/watch?v=Bi7R8Sq4RRc 
           http://www.turminhadocaramelo.com.br/assets/juca_sapo_7erros.jpg 

           https://www.youtube.com/watch?v=rEKNKkvgKV0 
           https://www.youtube.com/watch?v=7qezQyHjSiM 
 
Professores: Antonieta Leite do Nascimento Costa (JDII C) 
                       Cátia Aparecida Braga Rosa                (JDII B) 

                       Suelen Aparecida da Silva                   (JDII A) 

 


