
 

 

 

PROFESSORES(AS): ALEX, CATARINA E GILMARA 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA: JARDINS I (A, B e C) 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 28 A 02 DE OUTUBRO. 
 

 
EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 

 

 

 
DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

 
 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

 
 
 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

 
 
 
 
 
 

 
SEGUNDA 

-FEIRA 

50 

MINUTOS 

(EI03EO02) Agir de maneira independente, com 
confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 
conquistas e limitações  

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a 

pessoas e grupos diversos 
 
 

(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado 

relacionados a higiene, alimentação, conforto e 

aparência. 

1º MOMENTO 
Primeiramente assistiremos ao vídeo MUNDO BITA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 
Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=E6A1vLJ-e4U&t=33s 
 
Após assistir a história, faça as seguintes perguntas para a criança: 

1- Do que se trata a história? 
2- Quais são os alimentos que aparecem na história? 
3- Quais alimentos você gosta? 
4- Quais os alimentos que você não conhece? 
5- Qual fruta ou legume que tem com a mesma letra do seu nome. 
2º MOMENTO 
Neste momento, pediremos para a criança registrar por meio de desenho, no 
caderno, a fruta ou legume que comece com a inicial do seu nome. Após ela 
desenhar, peça para a mesma recortar (de revistas, jornais ou livros usados) letras 
do nome da fruta e colar em baixo do desenho. 
 
Aula de Educação Física 

https://www.youtube.com/watch?v=E6A1vLJ-e4U&t=33s


 
 
 

TERÇA- 
FEIRA 

 

50 
MINUTOS 

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

(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em 
brincadeiras, jogos. 

1º MOMENTO 

Ouvir a música “Mundo Bita - Gostosuras Naturais” juntamente com a família, 

mais de uma vez. 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=s6hFi6aUBoQ  

2º MOMENTO 

Após ouvir a música, peça para a criança imitar, com os braços, os movimentos 
que as raízes das plantas fazem para crescer. Em seguida, sugira imitar uma 
pessoa plantando e colhendo as frutas ou verduras do pomar. 

Depois que a criança fizer esses gestos, convide-a a dançar ao som da música 
fazendo essas imitações. 

 
 

 
QUARTA- 

FEIRA 

 

50 
MINUTOS 

(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. 

 
 

1º MOMENTO 

Inicialmente, leia para a criança a poesia “Versinho das frutas” - Pequenos 
Grandes Pensantes. 

Em seguida, pergunte para a criança qual o verso da fruta que mais gostou e 
convide-a a recitar um desses versos. (É necessário fazer a leitura do verso mais 
de uma vez para ajudá-la a memorizar) 

2º MOMENTO 

Em seguida, proponha para a criança desenhar as frutas, que estão no poema, 

em seu caderno, usando giz de cera ou lápis de cor. 

 

 
 
 

QUINTA- 
FEIRA 

50 
MINUTOS 

(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. 

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

1º MOMENTO 

Assistir o vídeo Zuzubalândia - Pirâmide dos alimentos. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=qwwPdsg4qO0 
2º MOMENTO 
Após ouvir a história, com a ajuda dos pais, faremos a pirâmide alimentar. 
Materiais necessários: 
Caderno do aluno 
Panfletos de supermercados, livros ou revistas (se não tiver em casa a criança 
pode desenhar os alimentos) 
Cola 
Tesoura 
Após a criança assistir o vídeo do Zuzubalândia, peça para ela desenhar um 
triângulo, do tamanho da folha. Com a ajuda de um responsável, faça as divisões 
com traços, como mostra o exemplo, e recorte os alimentos que encontrar de 
acordo com a descrição da pirâmide: Na base serão colados os alimentos que 
possuem carboidratos, exemplos: cereais, pães, tubérculos, raízes e massas 
(deverão ser consumidos de 5 a 9 porções diárias). Logo acima ficam as verduras 
e frutas (que deverão ser consumidas de 3 a 5 porções diárias). Após, vem o leite 
e derivados (2 a 3 porções), leguminosas, carnes, feijão e ovos (1 a 2 porções). 
Já no topo da pirâmide fica os óleos, gorduras, doces e açúcares. (consumo 
moderado) 
Depois que colar todas as partes da pirâmide, explique para a criança que os 
alimentos que ficam no topo da pirâmide deverão ser evitados de comer, em 

https://www.youtube.com/watch?v=s6hFi6aUBoQ%20
https://www.youtube.com/watch?v=qwwPdsg4qO0


grandes quantidades, para evitar riscos de doenças como colesterol e diabetes. 
 
Aula de Educação Física 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEXTA- 
FEIRA 

 

50 
MINUTOS 

(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, 
usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou 
escrita espontânea), em diferentes suportes. 
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas 

semelhanças e diferenças. 

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento 

adequado a seus interesses e necessidades em situações 
diversas. 
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, 
observando suas propriedades. 
 

1º MOMENTO 

Assistiremos o vídeo da importância das vitaminas para o nosso corpo, com 

o vídeo “Melô da vitamina” da tia Cecéu. 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=PejYNp2mOMQ 

2º MOMENTO 

Agora iremos fazer uma vitamina. Convide a criança a separar a quantidade 

dos ingredientes que serão utilizados na receita e auxilie no momento do 

preparo.  

INGREDIENTES 

300 ml de leite gelado 

1 banana de sua preferência picada 

1/2 maçã de sua preferência picada sem casca 

1 Colher (sopa) de açúcar 

MODO DE PREPARO 

Coloque todos os ingredientes no liquidificador, deixando ligado por cerca 

de 3 minutos. A vitamina irá render cerca de 500ml. Depois de pronta, 

saboreei junto com a família e nos fale se a criança gostou da realização da 

atividade e da vitamina.  

 Aula de Artes 

 Hoje, para nossa aula de Artes, daremos continuidade a temática 

“Alimentação Saudável” com uma brincadeira de adivinhações. 

 Incialmente, o responsável irá vendar os olhos da criança, com um lenço ou 

um pedaço de tecido. Em seguida, irá entregar, a aleatoriamente, uma fruta 

ou verdura para a criança e fazer a seguinte pergunta: “O que é o que é?” A 

criança poderá tocar e cheirar o alimento para poder reconhecê-lo. O 

responsável também poderá dar algumas dicas, como por exemplo: se é uma 

fruta ou verdura, se é doce ou azeda, entre outros. Os alimentos que forem 

sendo adivinhados pela criança devem ser separados, e no final peça que a 

mesma faça a contagem da quantidade de acertos. Essa atividade estimulará 

a atenção e concentração da criança para reconhecer os alimentos através 

dos sentidos tato e olfato. 

https://www.youtube.com/watch?v=PejYNp2mOMQ


 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O EU, O OUTRO E O NÓS; ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO; TRAÇOS, 

SONS, CORES E FORMAS; CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS; ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 

 

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

 


