
 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA: Jardim I A e Jardim I B 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 05/10 a 09/10 DE 2020 

 

PROFESSORES(AS): Michelly Francini Nascimento, Caio Rodrigo Vieira Bezerra e Elen Oliveira 

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 min. 
 
 
 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio 

de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e 

tridimensionais 

• Assistir ao vídeo: Alimentação Saudável - 
Forte e Grandão 

• Conversar sobre o vídeo: O que a criança 
aprendeu sobre alimentação saudável e quais 
os alimentos que devem ser evitados ou que 
podem comer de vez em quando; 

• Desenho da fruta favorita. 
 

TERÇA-FEIRA 

 
 

50 min. 
 
 
 

(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de 

informações, para responder a questões sobre 

a natureza, seus fenômenos, sua conservação 

• Vídeo Palavra cantada Pomar; 

• Brincando com a música, identificando a 
árvore que pertence a fruta. 



QUARTA-FEIRA 

 
50 min. 

 
 
 

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

• Contação de história Ana e as frutas; 

• Conversando sobre o vídeo: O que é um 
pomar?  

• Frutas com sementes e sem sementes; 

• Brincando com rimas. 
 

QUINTA-FEIRA 

 
 
50 min. 
 
 

(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. (EI03CG04) Adotar hábitos de 
autocuidado relacionados a higiene, 
alimentação, conforto e aparência. 

• Vídeo Dentinho - História infantil sobre higiene 
bucal; 

• Reflexão sobre alimentos inimigos dos dentes; 

• Colagem de alimentos com panfletos de 
supermercados ou com rótulos de 
embalagens. 

 

SEXTA-FEIRA 

 
 
50 min. 
 
 

(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado 
relacionados a higiene, alimentação, conforto e 
aparência. 

• Conversando sobre a higienização das frutas, 
legumes e verduras; 

• Preparando uma receita com frutas. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES; TRAÇOS, SONS, CORES E FORMA; CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS; ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: BRINCAR, CONVIVER, PARTICIPAR, 

EXPLORAR, EXPRESSAR E CONHECER-SE. 

 

 


