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(EI03TS02) 
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.
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(EI03ET04)  
Registrar observações, manipulações e 
medidas, usando múltiplas linguagens 
(desenho, registro por números ou escrita 
espontânea), em diferentes suportes.
(EI03ET01) 
Estabelecer relações de comparação entre 
objetos, observando suas propriedades.

PLANO DE AULA SEMANAL
TURMA: JARDIM I - A

PLANO DE AULA SEMANAL DE 28 DE SETEMBRO À 

TAINA DE SOUZA ANDRADE DA SILVA 

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais 

Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre 
vivências, por meio da linguagem oral e 

escrita (escrita espontânea), de fotos, 
desenhos e outras formas de expressão. 

- Boa Tarde!! 
Vamos dar início a nossa aula com a história: Bom dia todas as Cores da autora Ruth Rocha, 
editora Salamandra disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ItFa3czyBDQ
Após ouvir a história faça um desenho do camaleão da história e pinte 
mais gosta. 
 

Registrar observações, manipulações e 
medidas, usando múltiplas linguagens 
(desenho, registro por números ou escrita 
espontânea), em diferentes suportes. 

comparação entre 
objetos, observando suas propriedades. 

- Hoje iremos desenhar no caderno 5 flores. 
2 FLORES MENORES 
3 FLORES MAIORES 
 

SEMANAL – ANO 2020 

A 

DE SETEMBRO À 02 DE OUTUBRO 2020 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

ia: Bom dia todas as Cores da autora Ruth Rocha, 
https://www.youtube.com/watch?v=ItFa3czyBDQ 

Após ouvir a história faça um desenho do camaleão da história e pinte da cor que você 
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(EI03TS02) 
Expressar-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais 
e tridimensionais. 
(EI03EO06) 
Manifestar interesse e respeito por diferentes 
culturas e modos de vida. 

-Tarsila do Amaral foi uma importante pintora, desenhista e tradutora, grande influente na 
arte e na sociedade brasileira Uma das principais representantes do Modernismo brasileiro, 
Tarsila do Amaral fez a perfeita combinação entre as especificidades da nossa cultura e as 
novas possibilidades poéticas abertas pelas vanguardas no início do século passado. 

Observem cuidadosamente a obra da pintora Tarsila do Amaral Vendedor de Frutas e 
responda: 

- Em que lugar o homem da pintura parece estar?  

-  O que ele está fazendo?  

- Quais frutas são facilmente identificadas no barco? 

Após responder as questões faça uma releitura da obra Vendedor de frutas. 
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2 aulas 
Educação 
Física 
 
2 aulas de 
Artes 

 
(EI03EF02) Inventar brincadeiras, cantadas, 
poemas e canções ,criando rimas aliterações 
e ritmos 
 
 
Alimentação Saudável 
 
 

 
Promover o envolvimento e comprometimento dos alunos nas atividades Propostas e 
sugeridas, para amadurecimento e desenvolvimento motor. 
 
Vamos ver o Vídeo Cantiga Mentes Notáveis- “Cantigas da Boa Alimentação”. 
https://www.youtube.com/watch?v=dK6gbNcRyY0  Assista ao vídeo explicativo abaixo, 
nele consta todas as instruções da aula de arte . 
https://www.youtube.com/watch?v=DsAi_dSL_i8  
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(EI03TS02) 
Expressar-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais 
e tridimensionais 
(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado 
relacionados a higiene, alimentação, conforto 
e aparência. 

Assista ao vídeo da série educativa Nutri amigos disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=375&v=wv2e7uPPIiA&feature=emb_title 
Em seguida faça um desenho dos alimentos que você gosta de comer no café da manhã e 
com ajuda de um adulto escreva o nome de cada um dos alimentos desenhados. 
 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA O EU, O OUTRO E O NÓS; TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS; CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS; 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-se e conhecer-se. 

 


