
PROFESSORES: VALÉRIA, VALQUÍRIA E CRISTIANA 

TURMA: JARDIM II 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 25 A 29 DE OUTUBRO  DE 2021  

EDUCAÇÃO INFANTIL  

  

DIAS DA SEMANA 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-FEIRA CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS 

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

 História “Era uma vez um dentinho”; 
 Identificar e colorir os objetos utilizados na 
higiene bucal; 
 Registrar a frase correta a respeito da higiene 
bucal. 

TERÇA-FEIRA ESCUTA, FALA, PENSAMENTO 
E IMAGINAÇÃO 

Levantar hipóteses em relação à linguagem 
escrita, realizando registros de palavras e textos, 
por meio de escrita espontânea. 

 História “O dente que ainda doía”; 
 Completar as palavras com as letras que estão 
faltando. 

QUARTA-FEIRA ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

 Registrar observações, manipulações e 
medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, 
registro por números ou escrita espontânea), em 
diferentes suportes 

 Caça palavras- Higiene Bucal. 

 

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

 Cinco Marias 



QUINTA-FEIRA ESCUTA, FALA, PENSAMENTO 
E IMAGINAÇÃO. 

Levantar hipóteses em relação à linguagem 
escrita, realizando registros de palavras e textos, 
por meio de escrita espontânea 

 Identificar e circular os objetos que fazem parte 
da higiene bucal; 

 Registrar o nome dos itens circulados. 

SEXTA-FEIRA CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS. 

TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS 

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

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

 Labirinto. 

     Arte:  

 Preencher a imagem do dentinho utilizando 
diversos tipos de materiais. 

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

 

 


