
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA:  JARDIM II 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 31 DE AGOSTO À 04 DE SETEMBRO DE 2020 

PROFESSORES (AS): BÁRBARA LAGINESTRA,    EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
(PARCIAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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4 horas 

(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas 
(escrita espontânea), em situações com função social 
significativa.  
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, 
realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita 
espontânea. 

Conhecer  Cândido Portinari 
https://www.youtube.com/watch?v=Obz0gSEvm2Y 
Após assisti o vídeo e conhecer quem foi Cândido Portinari e suas 
obras, com ajuda de um adulto fazer uma lista temática sobre o que ele 
representava com a sua arte. Após a lista pronta, circular todas a vogais 
que você conhece.  
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(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas 
quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma 
sequência. 
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, 
realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita 
espontânea. 
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas 
quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma 
sequência. 

Recortar as letras do nome do nosso artista C Â N D I D O   P O R T I N A 
R I, colar o nome do nosso artista no seu caderno e depois contar 
quantas letras tem o nome dele. 
15:30h às 16:20 Artes 
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4 horas 

(EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes 
materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos 
envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 
EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo 
atitudes de participação e cooperação. 
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e 
grupos diversos. 

Assistir ao vídeo  seguir: 
https://www.youtube.com/watch?v=AfMUXB26i-Y&t=4s, após assistir 
o vídeo vamos misturar as com tinta guache? Misture o amarelo com o 
azul e anote na frente que cor você formou. 
Agora misture outras cores: vermelho + amarelo; azul + vermelho; 
vermelho + branco; preto + branco; vermelho + verde, etc. 
14:50 às 15:40h Ed. Física 

https://www.youtube.com/watch?v=Obz0gSEvm2Y
https://www.youtube.com/watch?v=AfMUXB26i-Y&t=4s
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Coordenação motora e equilíbrio. Movimentos locomotores 
de coordenação motora fina.  
 
Teatro de Fantoches expressarem-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando 
produções bidimensionais e tridimensionais. 
 
 
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho 
pintura colagem, dobradura e escultura criando produções 
bidimensionais e tridimensionais. 

Estimulo e postural corporal, materiais recicláveis e alternativos como 
bolas, cordas... 
Pesquisar imagens de obras de Candido Portinari e fazer uma releitura 
da obra no seu caderno.  
Relembrar quem foi Candido Portinari, contar para um adulto o que se 
lembra. 
 
Ver o vídeo explicativo da aula sobre teatro de Fantoches. 
https://www.youtube.com/watch?v=K76fv0vrCq8. Assista ao vídeo 
‘Teatro de Fantoches da Turma da Mônica’. 
https://www.youtube.com/watch?v=g9VkgfajaBU&t=29s. Representar 
o teatro de Fantoches, com foto, vídeo ou desenho. (Criando um 
Fantoche com o material que tiver em casa) 
 
13:50h às 14:40H Ed. Física  
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4 horas 

(EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de 
expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas 
situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro 
e 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. 

Vamos assistir o clip musical do grupo Cria Mineira com bastante 
atenção, as imagens do clip são obras do Cândido Portinari, prestem 
bastante atenção nas brincadeiras retratadas nessas obras 
apresentadas. Após assistir o clip, tente brincar com o máximo de 
brincadeira que foram mostradas, fotografe ou filme esse momento e 
envie esse registro para a professora.    
https://www.youtube.com/watch?v=UFUW-U0pC70 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  Eu, o outro e o nós (EO) Corpo, gestos e movimentos (CG). Traços, sons, cores e 
formas (TS), Espaço, Tempo, Quantidades 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  Conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K76fv0vrCq8
https://www.youtube.com/watch?v=g9VkgfajaBU&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=UFUW-U0pC70

