
 

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 14 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 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

TERÇA-
FEIRA 

 

 

 
 

 

QUARTA-
FEIRA 

CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS. 

O EU, O OUTRO E O 
NÓS. 
ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 
RELAÇÕES  E 
TRANSFORMAÇÕES. 

TRAÇOS, SONS, 
CORES E FORMAS. 

 (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. 

(EI03ET07) Relacionar números 

às suas respectivas quantidades e 

identificar o antes, o depois e o 

entre em uma sequência. 

 Hoje vamos confeccionar o jogo cai ou não cai; 

MATERIAL: Duas garrafas pet, doze palitos de churrasco, dez 

tampinhas de garrafa, tinta guache de cores variadas, um prego e 

durex; 

MODO DE FAZER: Corte as duas garrafas, em uma faça furos com o 

prego quente. Coloque as tampinhas dentro e una as duas partes das 

garrafas. Proponha à criança para que pinte os palitos de churrasco, 

deixe secar. Coloque os palitos nos furos da garrafa, de modo que 

todas as tampinhas fiquem na parte de cima. Brinquem e veja quem 

derruba mais tampinhas.  

 Solicite à criança para que registre no caderno os resultados. 

 



(EI03TS02) Expressar-se 

livremente por meio de desenho, 

pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções 

bidimensionais e tridimensionais. 

QUINTA-
FEIRA 

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

NÓS. 
ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO. 

(EI03EO02) Agir de maneira 

independente, com confiança em 

suas capacidades, reconhecendo 

suas conquistas e limitações. 

 

(EI03CG02) Demonstrar controle e 

adequação do uso de seu corpo 

em brincadeiras e jogos, escuta e 

reconto de histórias, atividades 

artísticas, entre outras 

possibilidades. 

(EI03EF01) Expressar ideias, 

desejos e sentimentos sobre suas 

vivências, por meio da linguagem 

oral e escrita (escrita espontânea), 

de fotos, desenhos e outras 

formas de expressão. 

 

 Hoje vamos confecciona um vai e vem, vejam no link abaixo os 

materiais e o passo a passo; 

 Link: https://www.tempojunto.com/2016/02/10/brinquedo-caseiro-

vai-vem-de-garrafa-pet/   

 Após terminarem de o brinquedo, brinque com a criança; 

 Depois de brincarem pergunte à criança se gostou ou não do 

brinquedo e da brincadeira. 

SEXTA-
FEIRA 

 

  

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

Fontes de pesquisa:  
 

Link: https://www.tempojunto.com/2016/02/10/brinquedo-caseiro-vai-vem-de-garrafa-pet/   

Professores: Antonieta Leite do Nascimento Costa (JDII C) 

                       Cátia Aparecida Braga Rosa                (JDII B) 

                       Suelen Aparecida da Silva                   (JDII A) 
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