
 

TURMA: Jardim 2 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 30  SETEMBRO_ À 2 DE OUTUBRO_DE  2020_ 

PROFESSOR: _____Simone e Luciano________ 

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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      10min 
      
 
      2h30min 

(EI03EF03) 
Escolher e folhear livros, procurando 
orientar-se por temas e ilustrações e 
tentando identificar palavras 
conhecidas. 

 Leitura da história “A cesta de Dona Maricota” com o Professor Luciano. 
Identificar no texto da história alimentos. Criar texto imagético com revistas e 
panfletos de supermercado. Escrever os nomes dos alimentos identificados. 
Contribuições didáticas: 
Ampliar o repertório da criança por meio da exploração e manuseio de textos 
diversos; 
Participar de situações de escuta de histórias, desenvolvendo o hábito da leitura; 
Trabalhar a consciência fonológica através da identificação das palavras no texto; 
Conhecer alguns alimentos saudáveis. 
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         2h40min 

(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. 

Atividade permanente: Pintar o dia no calendário e ler o alfabeto. 
Proposta de atividade: Montar um cartaz com alimentos saudáveis e não saudáveis, 
com imagens que podem ser recortes ou desenhos e nomear os alimentos com a 
ajuda do adulto. A realização da atividade se dará após a leitura de um texto sobre 
alimentos saudáveis e não saudáveis e assistirem um vídeo complementar mediante 
acesso no link: https://youtu.be/tM6Zbnc32rU 
Contribuições didáticas: 
Ampliar o repertório de palavras; 
Estimular a linguagem oral e escrita; Oportunizar momentos de expressão sobre 
desejos, pensamentos, sentimentos e ideias sobre suas vivências; Identificação de 
alimentos saudáveis e não saudáveis. 

https://youtu.be/tM6Zbnc32rU
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    50min 
 
   
 
  2h40min 

(EI03CG04) Adotar hábitos de 
autocuidado relacionados à higiene, 
alimentação, conforto e aparência. 

 
(EI03ET08) Expressar medidas (peso, 
altura etc.), construindo gráficos 
básicos. 

 Aula de Educação Física - Alongamento, atividade individual, circuito motor, 
reconhecimento de tipos de alimentos. 
 
Atividade permanente: Pintar o dia no calendário e ler o alfabeto. 
Proposta de atividade: Gráfico de consumo de legumes, frutas e verduras durante 
três dias da semana para registrar o consumo de alimentos pela criança. Através de 
colagem ou registro escrito.   
No link abaixo um vídeo complementar sobre as verduras e legumes  
https://youtu.be/Z4dr_hkn-nk 
No link abaixo um vídeo complementar sobre as frutas: 
https://youtu.be/u3NwcdAMMBI 
Contribuições didáticas: 
Oportunizar vivências que envolvam a necessidade da contagem, de forma a 
apontar, nomear e quantificar os números. Estimular o consumo de alimentos 
saudáveis; Aprender a utilidade do recurso gráfico a partir do contexto social da 
criança; 
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              2h40min (EI03ET02). Observar e descrever 
mudanças em diferentes materiais, 
resultantes de ações sobre eles, em 
experimentos envolvendo fenômenos 
naturais e artificiais. 
 
 
 
 
 

Atividade permanente: pintar o dia no calendário e ler o alfabeto. 
Proposta de atividade: pesquisa sobre a origem da fruta que ela gosta  
A criança deverá registrar a escrita do nome e fazer um desenho da fruta. 
Para enriquecer o conhecimento, o adulto deverá conversar com a criança a 
respeito da diferença do suco natural e do suco de caixinha comprado no 
supermercado, se possível mostrando uma embalagem e lendo a composição do 
produto para a criança.  Assistir ao vídeo da música “Pomar” do Palavra Cantada, 
acessando o link https://youtu.be/kfinwr3A9fg 
Contribuições didáticas: 
Oportunizar vivências nas quais a criança possa perceber a transformação de 
diferentes elementos, como por exemplo, em receitas simples de sucos e chás ou 
ainda em elementos como a terra, etc. Estimular a alimentação saudável; 
Conhecer a origem natural das frutas; Aprender sobre o processo de transformação 
do sólido para o líquido; Aprender a diferença entre o produto natural e o 
industrializado. 

https://youtu.be/Z4dr_hkn-nk
https://youtu.be/u3NwcdAMMBI
https://youtu.be/kfinwr3A9fg
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                2h30min 

(EI03TS02) Expressar-se 
livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais. 
 
(EI03EF02) 
Inventar brincadeiras cantadas, 
poemas e canções, criando rimas, 
aliterações e ritmos. 
 
 
 
 

 Aula de artes: Arte com jornal. Estimulo à coordenação motora fina e a expressão 
artística criativa. 
 
Leitura deleite da história O poder das frutas com o Professor Luciano 
 
Proposta de atividade: Brincadeira com música das frutas e marcação sonora. 
 
Vídeo da brincadeira para assistir no link https://youtu.be/wDvn7WLFpK0 
 
Contribuições didáticas: 
Brincar com a linguagem, desenvolvendo a imaginação, a criatividade, atenção e 
concentração; 
Aprender sobre os nomes das frutas; 
 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: (Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações), (Escuta, fala, 

pensamento e imaginação), (Traços, sons, cores e formas).  

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, aprender, expressar-se, conhecer-se e explorar.  

 

 

https://youtu.be/wDvn7WLFpK0

