
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA: _JD II  

PLANO DE AULA SEMANAL DE __19 À _23_ DE outubro______________________ 

PROFESSORES (AS): Elisangela 

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 
 
 

EICPET02- Observar, descrever e registrar mudanças em 
diferentes materiais, resultantes de ações efetuadas sobre ele. 

Projeto Planeta das experiências 
Aula interativa: explicação da atividade 
Atividade: Pingente de gelo 
Permite ao aluno brincar, experimentando possibilidades de 
transformação, expressando suas observações. 
Devolutivas: fotos e vídeo 
Plantão da apostila                           
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2 HORAS 

EICPEO04- Comunicar suas ideias e sentimentos diversos, por 
meio de contatos diretos ou pelas tecnologias de comunicação. 
EICPEF01- Registrar experiências pessoais ou atividades 
realizadas, por meio de fotografias, vídeos, desenhos ou escrita, 
convencional ou não. 

Vídeo: Sid, o cientista – A ficha ( Apple Kids Movies) 
Atividade: Com a ajuda de um adulto, escrever uma questão científica 
que o aluno tenha curiosidade de saber a resposta e pesquisar e registrar 
a resposta. 
Permite ao aluno brincar, constituindo as culturas infantis, expressando 
suas dúvidas e descobertas. 
Devolutiva: fotos 

 
2 Aulas 

(Ei03et02) observar e descrever mudanças em diferentes 
materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos 
envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 

Realizar experimento de transformação e mistura de cores, usando leite, 
detergente, cotonete e corantes. Para finalizar fazer uma experiência 
visual, usando um copo com água e uma imagem, observar a inversão da 
imagem pelo reflexo da água. Para dúvidas e auxílio o professor estará 
disponível durante o período de aulas monitoradas (15hs as 17hs) 
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4 HORAS 
 

EICPET02- Observar, descrever e registrar mudanças em 
diferentes materiais, resultantes de ações efetuadas sobre ele. 

Aula interativa: troca de informações dos registros das atividades do dia 
anterior. 
Atividade: Vulcão em erupção. 
Permite ao aluno explorar e identificar as características do mundo 
natural. 
Devolutiva: fotos e vídeo 
Plantão da apostila 
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2 HORAS 
 

EICPCG01- Fazer uso de movimentos cada vez mais precisos, ao 
interagir com colegas e adultos em brincadeiras e atividades da 
cultura corporal. 
EICPTS04- Apropriar-se de noções, como altura, ritmo e timbre 
em relação às vozes, sons do cotidiano e músicas. 

Vídeo: Planeta das Experiências- Comemorando o Mês das Crianças 
(Musicalizar para Integrar ) 
Atividade: Reproduzir a atividade do vídeo com outra pessoa (adulto ou 
criança) 
Permite ao aluno brincar e explorar situações de imitar 
Devolutiva: Vídeo 

Ed. Física 
02 aulas 

 

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu 
corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, 
atividades artísticas, entre outras possibilidades. 
(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 e atividades artísticas como dança, teatro e 
música 
(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a 
higiene, alimentação, conforto e aparência. 

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em 

situações diversas. 

Através do ensino a distância;  
 
Prática 

Conforme vídeo e instruções enviadas pelo professor; 
Alongar, aquecer e Vivenciar com a Família, amigos ou 
individualmente   

 
Teórica:    

Responder questões propostas 
Fixar os elementos teóricos na prática da atividade;  

Jogo dos palitos 
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4 HORAS 
 

EICPET05- Fazer observação e descrever elementos e 
fenômenos naturais como luz solar, vento, chuva, temperatura, 
mudanças climáticas, relevo e paisagem. 

Aula interativa: explicação da atividade 
Atividade: Experimento da areia movediça.  
Permite ao aluno explorar e identificar as características do mundo 
natural, expressando suas observações. 
Devolutiva: fotos e vídeo 
Plantão da apostila 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; O eu, o outro e nós; 
Escuta, fala, pensamento e imaginação; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: _ Brincar; _ Expressar-se; Explorar; 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


