
 

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 04 A 08 DE OUTUBRO 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 

ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES. 

(EI03ET06) Relatar fatos 

importantes sobre seu nascimento 

e desenvolvimento, a história dos 

seus familiares e da sua 

comunidade. 

(EI03EO02) Agir de maneira 

independente, com confiança em 

suas capacidades, reconhecendo 

suas conquistas e limitações. 

 
 
 
 
 
 

 Assistam ao vídeo: “Turma da Mônica em: O ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.”; 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=l1gR1YxsbUs  

 Após assistirem ao vídeo solicite à criança para que pinte as 
figuras e depois ajude-a a montar o livrinho com os direitos da 
criança. 

 

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. 

 Assistam ao vídeo: “Turma da Mônica em: O ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.”; 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=l1gR1YxsbUs 

 Proponha à criança para que desenhe o que ela espera da 
sociedade em que vivem. 

https://www.youtube.com/watch?v=l1gR1YxsbUs
https://www.youtube.com/watch?v=l1gR1YxsbUs


(EI03EO04) Comunicar suas 

ideias e sentimentos a pessoas e 

grupos diversos. 

 
 

QUARTA-
FEIRA 

CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS. 
O EU, O OUTRO E O 

NÓS. 

 (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. 

 Hoje vamos confeccionar o jogo passa bolinhas, assistam ao 

vídeo com o passo a passo; 

 Após assistirem ao vídeo, ajude a criança a construir o 

brinquedo; 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=YJxF_DMu3K4  

 

 

QUINTA-
FEIRA 

CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS. 
O EU, O OUTRO E O 
NÓS. 

(EI03CG02)  Demonstrar controle 

e adequação do uso de seu corpo 

em brincadeiras e jogos, escuta e 

reconto de histórias, atividades 

artísticas, entre outras 

possibilidades.  

(EI03EO03) Ampliar as relações 

interpessoais, desenvolvendo 

atitudes de participação e 

cooperação. 

 Hoje vamos confecciona um bilboquê, assistam ao vídeo com o 

passo a passo; 

 Após assistirem ao vídeo, ajude a criança a construir o 

brinquedo. 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=3Zr2g3Lq8QE  

 

SEXTA-
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. 

 Solicite à criança para que escreva os nomes dos brinquedos 
na cruzadinha. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=YJxF_DMu3K4
https://www.youtube.com/watch?v=3Zr2g3Lq8QE


Fontes de pesquisa:  
Links: https://www.youtube.com/watch?v=l1gR1YxsbUs 
           https://www.youtube.com/watch?v=YJxF_DMu3K4 
          https://www.youtube.com/watch?v=3Zr2g3Lq8QE  

 
  
Professores: Antonieta Leite do Nascimento Costa (JDII C) 
                       Cátia Aparecida Braga Rosa                (JDII B) 

                       Suelen Aparecida da Silva                   (JDII A) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l1gR1YxsbUs
https://www.youtube.com/watch?v=YJxF_DMu3K4
https://www.youtube.com/watch?v=3Zr2g3Lq8QE

