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TURMA: JARDIM I (A, B e C)                                                                                                                  PLANO DE AULA SEMANAL DE 13/10 A 14/10 DE 2021 

 
EDUCAÇÃO INFANTIL   

 
DIAS DA 
SEMANA 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

 

             OBJETIVOS DE                    
APRENDIZAGEM E         

DESENVOLVIMENTO 

 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

 

SEGUNDA-
FEIRA 

 

 

 

 
 
 

PONTE  

  

 
TERÇA-
FEIRA 

  
 

FERIADO NACIONAL 

 



 
  

 
 

QUARTA-
FEIRA 

TRAÇOS, SONS, 
CORES E FORMAS / 
CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS. 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por 

meio de desenho, pintura, colagem, 
dobradura e escultura, criando 
produções bidimensionais e 
tridimensionais. 
(EI03CG01) Criar com o corpo formas 

diversificadas de expressão de 
sentimentos, sensações e emoções, 
tanto nas situações do cotidiano quanto 
em brincadeiras, dança, teatro, música. 
(EI03CG02) Demonstrar controle e 
adequação do uso de seu corpo em 
brincadeiras e jogos, escuta e reconto 
de histórias, atividades artísticas, entre 
outras possibilidades. 

1º MOMENTO 

Convide a criança para realizar a atividade de sopro do “cabelo 
maluco”. 
Para realizar a atividade a criança irá precisar de canetinha ou giz 
de cera, tinta guache, canudo e folha de sulfite. 
Inicialmente, peça para a criança desenhar um rosto de uma 
criança, usando canetinha ou giz de cera. Em seguida, coloque 
alguns pingos de tinta de várias cores, em cima da cabeça 
desenhada, e peça para a criança assoprar as gotinhas de tinta 
usando o canudo. Para finalizar, deixe-a secar em um lugar 
ventilado. 
Atividade Pedagógica | Cabelo Maluco | Atividade de Sopro #8 - 
YouTube 

2º MOMENTO 

Vamos participar do concurso do cabelo maluco da sala de aula? 
Para participar, basta a criança, juntamente com a ajuda do 
responsável, desenvolver a criatividade de um modelo de 
penteado na criança, usando tinta, gel, glitter ou outro material 
que estiver disponível em casa. A criança poderá fazer o 
penteado em casa e ir para a escola já com o cabelo arrumado. 
Se a caso a criança estiver participando do ensino remoto, 
poderá postar na página do Facebook o penteado realizado. 
Abaixo, segue algumas sugestões de penteado. 

 

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


 
  

 
 

QUINTA-
FEIRA 

ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO / 

CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS. 

(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. 
(EI03CG03) Criar movimento, gestos, 
olhares e mímicas em brincadeiras, 
jogos e atividades artísticas como 
dança, teatro e música. 

1º MOMENTO 

Assista ao conto em vídeo “Viviana rainha do pijama - Steve 

Webb, narrado por Escola de Educação Infantil Balão Azul”. 

Vídeo: D55 - Hora do conto: Viviana rainha do pijama - Maternais 

Unidade Filial - YouTube 

Após a história, faça as seguintes perguntas para a criança: 

1. Qual o nome da história assistida? 

2. Quem a Viviana convidou para sua festa do pijama? 

3. Qual o modelo de pijama o leão falou que costuma vestir? 

4. Qual o tipo de pijama que o jacaré gosta de vestir? 

5. Dentre os pijamas apresentados na história, qual o que 

você mais gostou? 

2º MOMENTO 

Convide a criança para realizar um baile do pijama. Se a criança 

estiver no presencial neste dia, poderá ir para a escola vestida 

com seu pijama favorito. Porém, se a mesma estiver no ensino 

remoto, poderá realizar o baile do pijama em família e postar 

fotos da atividade na página do grupo do Jardim I. Como 

sugestão, a família poderá fazer uma cabaninha e assistir a um 

filme ou dançar música juntos. 

 

 
 

SEXTA-
FEIRA 

  
 

DIA DOS PROFESSORES 

 

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

 

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

