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 PLANO DE AULA SEMANAL DE 18 A 22 DE OUTUBRO  DE 2021  

EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

  

DIAS DA 
SEMANA 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-FEIRA “O EU, O OUTRO E O NÓS” 

“ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” 

 Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e 
grupos diversos.   

Relacionar números às suas respectivas quantidades 
e identificar o antes, o depois e o entre em uma 
sequência.  

 Desenhar no prato o alimento que a criança 
mais gosta; 

 Contar e registrar a quantidade de letras em 
cada palavra; 

TERÇA-FEIRA ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” 

Relacionar números às suas respectivas quantidades 
e identificar o antes, o depois e o entre em uma 
sequência. 

 Pintar as frutas de acordo com o numeral 
indicado;  

 Ligar as frutas ao seu nome. 

QUARTA-FEIRA ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO 

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.  

 Desenhar no prato imagens de alimentos 
saudáveis; 

 Circular as imagens dos alimentos saudáveis. 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso 
de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e 
reconto de histórias, atividades artísticas, entre 
outras possibilidades. 
 

  Batatinha frita 1,2,3. 



QUINTA-FEIRA ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO. 

 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. 

 Recorte e colagem de alimentos saudáveis e 
não saudáveis. 

SEXTA-FEIRA TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS” 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 

Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando 
produções bidimensionais e tridimensionais; 

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

 Preparar junto com a família um prato 
divertido com alimentos saudáveis. 

     Arte:  

 Vídeo “Alimentação Saudável” 

 Frutas feita com massinhas. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se 

 

 


