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Planejamento Semanal - Semana 32
Professora: Ana Gabriela /Artes: Katia/ Educação Física: Chaine

DIAS DA
SEMANA

campos de
experiências

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS/
CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SEGUND
A- FEIRA

O Eu, O Outro e
O Nós.

Escuta, Fala,
Pensamento e

Imaginação

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.
EI03EF07- Levantar hipóteses sobre gêneros
textuais veiculados em portadores conhecidos,
recorrendo a estratégias de observação gráfica
e/ou de leitura.
EI03EO04- Comunicar suas ideias e sentimentos
a pessoas e grupos diversos.

semana: contos de fada
● Observar a pintura
● Responder as perguntas:

● Você conhece esse conto de fadas?
Se sim qual é o conto?

● História: “Chapeuzinho Vermelho”
● Responder as perguntas:

● O que a mãe da Chapeuzinho
disse?

● O que tinha dentro da barriga do
lobo?

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.

● recortar alimentos e colocar na cesta
da chapeuzinho



ARTES

QUARTA-
FEIRA

Escuta, Fala,
Pensamento e

Imaginação

EI03EF09 - Levantar hipóteses em relação à
linguagem escrita, realizando registros de
palavras e textos, por meio de escrita espontânea

● Completar as palavras com as
vogais

● Chapeuzinho
● Lobo
● Vovó

● treinar as vogais

QUINTA-
FEIRA

Espaços,
Tempos,

Relações e
Transformações

EI03ET07 - Relacionar números às suas respectivas
quantidades e identificar o antes, o depois e o entre
em uma sequência.

● contar as figuras
● recortar os pães e colar na cesta com

o número correspondente

SEXTA-
FEIRA

Corpo,
Gestos e

Movimentos

EI03CG02- Demonstrar controle e adequação do
uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta
e reconto de histórias, atividades artísticas, entre
outras possibilidades.

● Brincadeira: vamos passear na
floresta?

Educação Física Educação Física



CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Eu, O Outro e O Nós; Corpo, Gestos e
Movimentos; Traços, Sons, Cores e Formas; Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação; Espaço, Tempo, Quantidades, Relações e
Transformações.
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver; Brincar; Participar; Explorar; Expressar e
Conhecer-Se.
Observação:


