
 

 

 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
 

TURMA: JARDIM – I 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 25 À 29 DE OUTUBRO 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO LACERDA BACELLAR 

PROFESSORA: SIMONE PRADO MARTINS 

TEMA: CORES E FORMAS 

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 

(EI03ET01) 
Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando 
suas propriedades. 

Atividade: Livrinho das formas e história 

Conhecer a história das formas geométricas e montar 

o livrinho com todas as figuras que aparecem na 

história. 

 

 
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 alongamento formal, 

em poli chinelo, poli sapato, flexão de joelhos, 

flexão de quadril, extensão de lombar, fechamento 

de ombro, hiper flexão de ombro, e rotação de 

cervical, sentido horário e anti horário. 



 

 
 

 1 Aula 
Arte 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais. 

Apreciar a obra Amarelinha do artista Ivan Cruz e 

para ampliar os conhecimentos assistir ao vídeo da 

brincadeira cantada. Finalizaremos com a pintura da 

obra utilizando lápis de cor. 

 
 
 

TERÇA- 
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: Boneco geométrico 

Utilizar a criatividade montando um boneco com 

figuras geométricas. 

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 
De brincadeiras populares 

QUARTA- 
FEIRA 

CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS 

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

Atividade: Borboleta das formas 

Fazer o traçado para descobrir as figuras 

geométricas, depois decorar a borboleta. 

 
QUINTA- 

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: Quebra cabeça 
Desenhar e pintar em um papelão as três formas 
geométricas: quadrado, triângulo e círculo, depois 
recortar e se divertir montando. 

SEXTA- 
FEIRA 

ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES 

(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas 
semelhanças e diferenças. 

Atividade: Cores e Formas (Flor) 

Pintar de acordo com a legenda de cores e colar papel 

crepom para decorar a Flor. 

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

SONS, CORES E FORMAS /CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 

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

 


