
 PROFESSORAS  :_  CRISLENE E ROSANE 

 TURMA:  JARDIM I 
 PLANO DE AULA SEMANAL:  DE 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2021 

 EDUCAÇÃO INFANTIL 

 DIAS DA 
 SEMANA 

 CAMPOS DE 
 EXPERIÊNCIAS 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
 DESENVOLVIMENTO 

 ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

 SEGUND 
 A-FEIRA 

 O Eu, o outro 
 e o nós 

 (EI03EO03)  Agir de maneira independente, com 
 confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 
 conquistas e limitações. 

 Assista ao vídeo da história da Branca de Neve e os sete anões  e 
 converse com a criança para recontar a história. 

 TERÇA- 
 FEIRA 

 Traços, sons, 
 cores e 
 formas 

 (EIO3TSO2)  - Expressar-se livremente por meio de 
 desenho ,pintura ,colagem,dobradura e escultura, 
 criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 Procure em jornais ou revistas as letras que formam o nome “Branca 
 de Neve” e cole em uma folha. 

 QUARTA- 
 FEIRA 

 Espaços, 
 tempos, 
 quantidades, 
 relações e 
 transformaçõ 
 es 

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

 Senhores pais ou responsáveis peça para a criança pintar as maçãs 
 inteiras de  VERDE  e as maçãs mordidas de  VERMELHO  . Em seguida 
 peça à criança contar quantas maçãs são verdes e quantas são 
 vermelhas e registre (anote na folha), aliás peça para a criança anotar. 

 QUINTA- 
 FEIRA 

 O Eu, o outro e 
 o nós 

 (EI03EO03)  Agir de maneira independente, com 
 confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 
 conquistas e limitações. 

 Senhores pais ou responsáveis explique a criança sobre a primeira e 
 última letra e explique que ela deve circular a primeira e a última letra 
 de cada palavra abaixo, em seguida registre: 

 SEXTA- 
 FEIRA 

 O Eu, o outro 
 e o nós  (EI03EO03)  Agir de maneira independente, com confiança 

 em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e 
 limitações  . 

 Senhores pais ou responsáveis peça para a criança contar a 
 quantidade de anões e pintar o número correspondente: 

 DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA:  Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se. 



 
 

  

   
 
 PROFESSORES: CAREN CRISTINA BRUNELLO FLORENTIN  
 
TURMA: JARDIM I e II 
 
 PLANO DE AULA SEMANAL DE 25/10 à 29/10 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 
 
- 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.  
 
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com 

. Educação Física  

 

- Confeccionar brinquedos; 

- Boliche e bolinha de meia; 

- Atividade de jogos com números nos pinos 

do boliche; 



confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 
conquistas e limitações. 
 

-Roda de conversa  

 

 

 
QUARTA-

FEIRA 

 
 
- O eu, o outro 
e o nós 
 
- 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.  
 
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com 
confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 
conquistas e limitações. 
 

Educação Física  

 

- Confeccionar brinquedos; 

- Boliche e bolinha de meia; 

- Atividade de jogos com números nos pinos 

do boliche; 

- Roda de conversa. 

 
QUINTA-
FEIRA 

   

 

SEXTA-
FEIRA 

 
 

 
 
 

      

 

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

 

 


