
 

 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: JD1 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 18 À 22 DE OUTUBRO 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO LACERDA BACELLAR 

PROFESSORA: SIMONE PRADO MARTINS  

TEMA: PLACAS DE TRÂNSITO  

EDUCAÇÃO INFANTIL (PARCIAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA  
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

 O EU, O OUTRO E O NÓS  

 (EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes 
culturas e modos de vida. 

 Atividade: Respeito no trânsito  

Vamos assistir o vídeo e prestar bastante atenção. 

Depois monte o carro com os itens que devemos 

sempre respeitar.  

1 AULA  
 EDUCAÇÃO FÍSICA 

(E103ET03) Identificar e selecionar fontes de informações para 
responder questões sobre natureza, seus fenômenos, sua 
conservação. 

Os alunos irão aquecer com atividade do mestre 

mandou, chão é lava, seu galho e seu aquilo  



 

 

 

1 AULA  
ARTES 

 (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais. 
(EI03TS03) Apreciar e participar de apreciações de teatro, 
música, circo, recitação de poemas e outras manifestações 
artísticas. 

 Após a apreciação da história infantil- O gato de 
botas, iremos confeccionar a dobradura do gato. A 
entrega da atividade deverá ser através de uma foto. 

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. 

Atividade: Semáforo  

Hoje vamos conhecer o semáforo, você sabia que ele 

controla o trânsito de carros!? Além disso evita 

muitos acidentes em ruas cruzadas. Pegue seu 

material e mãos à obra, vamos construir nosso 

próprio semáforo. 

1 AULA 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

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

Os alunos irão analisar as habilidades e capacidades 
físicas de lançamento 
Os alunos irão analisar acertos e erros de mira. 

QUARTA-
FEIRA 

 CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS  

 (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em 
situações  
diversas. 

 Atividade: Sinal de pedestre 

Pinte a placa PARE de vermelho e a placa SIGA de 

verde, cole papel crepom. Depois recorte e cole o 

palito de sorvete. 

QUINTA- 
FEIRA 

 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO 
E IMAGINAÇÃO  

(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente 
roteiros de vídeos e de encenações, definindo os contextos, os 
personagens, a estrutura da história. 

 Atividade: Conto e reconto com confecção de carro. 
 Agora vocês já conhecem as regras e placas de 
trânsito, vamos confeccionar um carrinho e criar uma 
história utilizando os itens confeccionados durante a 
semana. Chame a família para participar e se divirta. 



 

 

SEXTA- 
FEIRA 

ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES  

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

 Atividade: Placa de trânsito que conheço  

Nesta atividade vamos observar as placas de trânsito 

que tem perto da nossa casa ou em algum percurso 

que já tenha feito antes. 

Observe e desenhe em seu caderno. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:    ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES / TRAÇOS, 

SONS, CORES E FORMAS / ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO / O EU, O OUTRO E O NÓS / CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 

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

 


