
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA:  JARDIM II 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 05 DE OUTRUBRO À 09 DE OUTUBRO DE 2020 

PROFESSORES (AS): BÁRBARA LAGINESTRA,   EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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4 horas (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em 
situações diversas. 
(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. 
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais.  

Assistir ao vídeo: https://youtu.be/l7w71lvghHg 
 

1- Após assistir ao vídeo, faça um lindo desenho com a frutas que 
você mais gosta. 

2- Anote o nome das suas frutas preferidas e circule as vogais. 
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4 horas 
 
 
 

 (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em 
situações diversas. 
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas 
quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma 
sequência. 
(EI03ET08) Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo. 
Gráficos básicos. 

 
Assista o vídeo a seguir: https://youtu.be/TGjTjvojGtE  
 

1- Após assistir ao vídeo faça um gráfico anotando a quantidade 
de cada uma das coisas que ele comeu. Como no exemplo 
abaixo. 

FRUTAS 1 2 3 4 5 
MELANCIA       
ABÓBORA      
QUEIJO      
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4 horas  (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em 
situações diversas. 
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, 
realizando registro de palavras e textos por meio de escrita 
espontânea.  

Assista ao vídeo a seguir: https://youtu.be/s6hFi6aUBoQ, em seguida 
completa com vogais a palavras a seguir  
 

Q
U

IN
TA

-F
EI

RA
   

2 aulas 
 
 
2aulas 

 
Alimentação Saudável “Nas Obras de Arte” 
 
(EI03EF02) Inventar brincadeiras, cantadas, poemas e canções, 
criando rimas aliterações e ritmos. 

 
Assista ao vídeo explicativo abaixo, nele consta todas as instruções da 
aula de arte. https://www.youtube.com/watch?v=oP4tLiU3TXo  
 
Promover o envolvimento e comprometimento dos alunos nas 
atividades Propostas e sugeridas, para amadurecimento e 
desenvolvimento motor. 
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4 horas (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e 
Grupos diversos. 
(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados 
a higiene, alimentação, conforto e aparência. 
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, 
Pintura, colagem, dobradura e escultura, criando. 
Produções bidimensionais e tridimensionais. 
 

Vamos assistir ao vídeo das professoras Carol e Eliana. Tente 
acompanhar música. https://youtu.be/W6wB_tZfhzA 
Após assistir ao vídeo, recorte de jornais e revista imagens de 
alimentos e crie um lindo painel, com alimentos que podemos comer 
com frequência e outro com alimentos que devemos evitar.  
 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  Eu, o outro e o nós (EO) Corpo, gestos e movimentos (CG). Traços, sons, cores e 
formas (TS), Espaço, Tempo, Quantidades, Relações e Transformações.  
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  Conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se 
 
 


