
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA:_JARDIM 1_ 

PLANO DE AULA SEMANAL DE ___05____ À ___09____ DE _____Outubro____________ 

PROFESSORES(AS): __SIMONE PRADO MARTINS /   FRED   MADUREIRA COSTA / KATIA ERNICA MARTINS                                                                                            

__________________________________________ 

_TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL _________________________________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-

FEIRA 

 
 
 
 
 

 
30 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 minutos 

EI03TS01 
Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais 
durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, 
festas. 
 EI03EF05 
 Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o 
professor como escriba. 
 EI03EF02 
Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, 
aliterações e ritmos. 
 EI03ET05 
 Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e 
diferenças. 

Arte  
(EI03CG06) Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em 
situações diversas. 

(EI03CG06) Coordenar com precisão e eficiência suas habilidades 

motoras nos atendimentos a seus interesses de representação 
gráfica 
 

 
Assistir, acompanhar e cantar a música ( sopa ) palavra cantada. 
Montar uma lista temática ( o que você gosta de comer na sopa ?) 
Atividade impressa recortar e colar as imagens fazendo uma deliciosa sopa. 
https://youtu.be/x5Dm5FcvIOw 
 
ARTE 

Assista ao vídeo O PRATO DE CINCO CORES - CONTOS DA BEBELLA: 
https://www.youtube.com/watch?v=zkxs8WwhmmI  

Vamos montar o prato com cinco cores. No prato da atividade você vai colocar 
os alimentos 

 Lembre-se de escolher alimentos saudáveis 

 Seu prato deverá ter cinco cores.  

 Escolha os alimentos coloridos e apetitosos que você mais gosta. 

 Você poderá usar recorte e colagem ou desenho e pintura 

 

https://youtu.be/x5Dm5FcvIOw
https://www.youtube.com/watch?v=zkxs8WwhmmI


TERÇA-
FEIRA 

 
 

30 minutos 
 
 
 

 
EI03EF09 
 Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros 
de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 
 EI03TS02 
 Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e 
tridimensionais 
 

 
Atividade impressa  
Pinte seu alimento preferido e complete as letras que falta no nome das frutas 

QUART
A-FEIRA 

 
 
 
 
 

30 minutos 
 
 
 

EI03EO04 
 Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 
 EI03ET01 
Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 
propriedades. 
EI03EF02 
Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, 
aliterações e ritmos. 
 

 
Assistir acompanhar e cantar a música ( forte e grandão ) com o projeto Musicalizar 
pra integrar das professoras de música Eliana Carmo e Carolina Queroga. 
https://youtu.be/EMdhg_O69Rw 
Atividade impressa reconhecer alimentos doces e salgados  
Recortar e colar em seus respectivos lugares. 
Pesquisa qual é o alimento predileto da família? 

QUINTA
-FEIRA 

 
 
 
 

25 minutos 

 
EI03ET01 
 Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 
propriedades. 
EI03TS02 
 Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e 
tridimensionais. 
 

 
 
 
Atividade recorte e colagem panfleto de mercado 
Selecione os alimentos na ordem para montar a pirâmide alimentar . 

SEXTA-
FEIRA 

 
 
 
 

40 minutos  
 
 
 
 

1 hora 

EI03EO04 
Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 
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. 
 
Educação Física 
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas 
capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. (EI03CG01) 
Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, 

 
 
Atividade do paladar  
Com os olhos vendados reconhecer os sabores dos alimentos, definir o doce , salgado 
e azedo. 
Qual seu alimento doce preferido? 
Qual seu alimento salgado preferido? 
 
 
 
Atividade proposta Alongamento, Músicas com utilização de gestos e partes do corpo 
e roda de conversa sobre a atividade realizada “Alimentação saudável II” Devendo ser 
realizadas de maneira Lúdica e utilizando música e seguindo identificando as partes 
do corpo. 

https://youtu.be/EMdhg_O69Rw


sensações e emoções, tanto nas situações de cotidiano quanto em 
brincadeiras, dança, teatro e músicas. (EI03CG02) Demonstrar controle e 
adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto 
de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. 
 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS /  ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES./ O EU, O OUTRO E O NÓS                                                                                                                                    .                  

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  CONVIVER / BRINCAR/ PARTICIPAR/ EXPLORAR/ CONHECER-SE______________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


