
                                                          
                                                                                 PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA: JARDIM I - A, B, C, D, E, F e G 
PLANO DE AULA SEMANAL DE 28 A 02 DE OUTUBRO 

 

PROFESSORES (AS): Cosma Veríssima da Silva, Maria Fernanda Martins Cardozo, Teresa Neuman de Oliveira Torres, Alexandra Teles de 
Freitas, Juliane Alvarenga da Silva, Fabiana Francisca de Souza, Maristela Mayumi Sakamoto, Catarina Becker Barrantes, Leandro Luiz 
Colodro, Caren Cristina Brunello Florentim e Fred Madureira Costa e Itamílias Pereira Coelho Lindoso. 

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

 

3 horas 

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a 
pessoas e grupos diversos. 
(EI03EF01) Expressar suas ideias, desejos e 
sentimentos sobre suas vivências, por meio da 
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de 
fotos, desenhos e outras formas de expressão. 

* Vídeo da história “A CESTA DE DONA MARICOTA ”-Tatiana 
Belinky 
* Roda de conversa. 
* Pesquisa oral, “como é feito o seu prato preferido”. 

TERÇA-
FEIRA 

 

3 horas 

 

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a 
pessoas e grupos diversos. 
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas. 
((EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à 
linguagem escrita, realizando registros de palavras e 

* Retomar a história “A cesta de dona Maricota”, num reconto dos 
episódios. 
* Produzir um cartaz de alimentos saudáveis com recorte de 
encartes ou revistas, divididos em classes: frutas, legumes e 
verduras. 
* Contagem dos itens de cada classe e escrita dos números. 
 



 

 

textos, por meio de escrita espontânea. 
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação 
entre objetos, observando suas propriedades. 

 
 

QUARTA-
FEIRA 

 

 

3 horas 

 

 

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a 
pessoas e grupos diversos. 
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas. 
(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. 
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação 
entre objetos, observando suas propriedades. 

* Apresentação e leitura do quadro com alimentos variados, 
identificando os alimentos conhecidos. 
* Escrita com letras móveis dos alimentos conhecidos. 
* Identificar e escrever a quantidade de letras utilizadas. 
 

QUINTA-
FEIRA 

 

 

3 horas 

 

 

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a 
pessoas e grupos diversos. 
(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do 
uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e 
reconto de histórias, atividades artísticas, entre 
outras possibilidades. 
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas. 
(EI03EF01) Expressar ideias e sentimentos sobre 
suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita 
(escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras 
formas de expressão. 
(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de 
informações, para responder as questões sobre a 
natureza, seus fenômenos, sua conservação.  

* Aula de Arte. 
* Cantiga da boa alimentação. 
* Representar alimentos saudáveis no prato. 
* Roda de conversa sobre alimentos diários e a que grupo 
pertencem. 
* Brincadeira do “O QUE É O QUE É?”. 
* Análise de textura, forma, aroma, cor e sabor. 



SEXTA-
FEIRA 

 

 

3 Horas 

 

 

(EI03CG05) Coordenar habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas. 
(EI03ET02) Expressar-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais e tridimensionais. 
(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. 
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação 
entre objetos, observando suas propriedades. 

* Aula de Educação Física. 
*Alongamento. 
*Pirâmide Alimentar. 
*Percussão Corporal. 
* Criar carimbos utilizando alguns tipos de alimentos. 
* Produzir tintas naturais extraídas de alimentos. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:_ “O EU, O OUTRO E O NÓS”- “CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS”- “TRAÇOS, 
SONS, CORES E FORMAS”- “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”- “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 


