
 

 

 

 

 

 

 

 
 

TURMAS: JARDIM II A E JARDIM II B 
 

 
 

PROFESSORES: LENIRA E MICHELLY 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 27 DE SETEMBRO A 1 DE OUTUBRO DE 2021 
 

 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

DIAS DA 
SEMANA 

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIAS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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Escuta, fala, 

pensamento e 
imaginação 

(EI03EF04)Recontar 
histórias ouvidas e planejar 

coletivamente  roteiros de 
vídeos e  de  encenações, 
definindo os contextos, os 

personagens, a estrutura da 
história. 

 Leitura do poema: LIVROS; 

 Relatar oralmente os nomes de histórias que aparecem no 

texto que conheça. 

  

TE
R
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A
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R
A

 

 

Escuta, fala, 
pensamento e 

imaginação 

(EI03EF09) 

Levantar hipóteses em relação à 
linguagem escrita, realizando 
registros de palavras e textos, 

por meio de escrita espontânea. 
 
            Educação Física. 

(EIO3CG02) 
Demonstrar controle e 
adequação do uso do seu corpo 

em brincadeiras e jogos, escuta e 
reconto de histórias, atividades 

 

 Assistir ao conto: O LIVRO MÁGICO, disponível no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZK7p6iKt-jw 

 

 Escrever palavras utilizando as letras da palavra: LIVRO. 
 
                                       Educação Física. 
  

  Habilidades basicas de locomoçãocom bola usando os pés. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZK7p6iKt-jw


 

artisticas, entre outras 
possibilidades. 
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Traços, Sons, 
Cores e Formas 

(EI03TS02) Expressar-se 

livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções 

bidimensionais  e 
tridimensionais. 

 Ouvir a fábula: O CORVO E O PAVÃO, disponível no link: 
https://podcastaddict.com/episode/113509904 

 

 Realizar um desenho dos personagens da fábula. 
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.Traços, Sons, 

Cores e Formas 

(EI03TS02) Expressar-se 
livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções 
bidimensionais  e 
tridimensionais. 
 
         Educação Física. 
 
(EI03CG02) 
Demonstrar controle e 
adequação do uso do seu corpo 
em brincadeiras e jogos, escuta 
e reconto de histórias, atividades 
artisticas, entre outras 
possibilidades. 

 Observar a tirinha e criar a sua própria história em tirinhas. 

 

 

 
 

 

 

                           Educação Física. 
 

 Habilidades basicas de locomoção com bola usando os pés. 
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Escuta, fala, 

pensamento e 
imaginação 

(EI03EF05) Recontar histórias 
ouvidas para produção de 

reconto escrito, tendo o 
professor como escriba. 

 Realizar a leitura das imagens do conto: A bruxinha 

Atrapalhada de Eva Furnari; 

 Contar a história para um adulto que servirá de escriba. 

 

Escuta, fala, 
pensamento e 

imaginação 

Artes: (EI03EF06) 

Produzir suas próprias histórias 
orais e escritas (escrita 
espontânea), em situações com 

função social significativa. 

 Criar um livrinho com imagens dos personagens dos contos 

preferidos. 

https://podcastaddict.com/episode/113509904


 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu, o outro e o nós; espaços, tempos, quantidades, 

relações e transformações, traços, sons, cores e formas. 
 
 

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, Participar, Explorar, Expressar. 

 


