
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA: JARDIM II  

                                                                                                           PLANO DE AULA SEMANAL  28 DE SETEMBRO   À  02 

DE OUTUBRO   DE 2020.   

    PROFESSORES(AS):   ANA CLAUDIA, CÉLIA, DILMA, SORAYA, VANIA, MAGALI, FLAVIA E CAMILA                                                                                                                                                                                                                                                                         

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 

DIAS DA 

SEMANA 

TEMPO 

ESTIMADO 

PARA 

REALIZAÇÃO 

DAS 

ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGU

NDA-

FEIRA 

 

2h30 

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos  a 

pessoas e grupos diversos. 

 

- Oportunizar a comunicação e expressão da criança, para que ela possa ordenar e argumentar 

ideias, levantando hipóteses, manifestando opiniões. * Leitura informativa, vídeo COMER É MUITO 

BOM- ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, conversa,  recorte e classificar alimentos em saudáveis e não 

saudáveis e montagem do prato saudável. 

TERÇ

A-

FEIRA 

 

2h 

EI03CG02 –Demonstrar controle e adequação do uso de 

seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de 

histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. 

Assistir ao  vídeo com a família e depois em conjunto com a mesma dançar e cantar a canção. 

Favorecer experiências de exploração e descobertas durante brincadeiras e atividades lúdicas, a 

fim de ampliar as percepções da criança.   

QUAR

TA-

FEIRA 

 

 

2h 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, 

pintura, colagem, dobradura e escultura, criando 

produções bidimensionais e tridimensionais. 

 

 

Apreciar a obra do artista Romero Britto, observar as cores, formas e figuras. Após realizar a 

releitura. 

Oportunizar à criança a apreciação de obras de arte como fotografias, pinturas e outras produções 

artísticas, criando momentos de leitura, releitura, produções bidimensionais (desenhos e imagens) e 

tridimensionais (esculturas, maquetes, brinquedos, entre outros). 



QUINT

A-

FEIRA 

 

 

3h 

( EI03EF04 ) Recontar histórias ouvidas e planejar 
coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, 
definindo os contextos, os personagens, a estrutura da 
história.  
 

( EI03EF04 ) Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, 
definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história.  
 

SEXT

A-

FEIRA 

 

 

2h 

(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas 

quantidades e identificar o antes, o depois e o entre 

em uma sequência 

1.Contar a quantidade de Frutas do quadro e escrever o número que representa quantas frutas 

Dona Maricota comprou na feira. 2.Registrar e desenhar quantas frutas conhece.3.Observar o 

quadro e desenhar somente as quantidades de maçãs e laranjas. Oportunizar vivências de 

contagem, de forma a apontar, nomear e quantificar os números. Fornecer e estimular o registro 

dos números em diferentes suportes. 

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; PARTICIPAR; EXPLORAR; EXPRESSAR E CONHECER-SE. 

 


