
  PLANO   DE   AULA   SEMANAL   –   ANO   2021   
PROFESSORAS:   DARLENE   E   VANDA                                           TURMA:     JARDIM   II   A   e   B     

PLANO   DE   AULA   SEMANAL   DE   18   À   22   DE   OUTUBRO   DE   2021.     

EDUCAÇÃO   INFANTIL   PRÉ-ESCOLA   (PARCIAL)     -      ALIMENTAÇÃO   SAUDÁVEL.   

DIAS   DA   
SEMANA   

CAMPOS   DE   
EXPERIÊNCIAS   

OBJETIVOS   DE   APRENDIZAGEM   E   
DESENVOLVIMENTO   

           ESTRATÉGIAS   /   CONTRIBUIÇÕES   DIDÁTICAS   

SEGUNDA-   
FEIRA   

  
ESCUTA,   FALA,   
PENSAMENTO   E   
IMAGINAÇÃO.   

  
(EI03EF09)    Levantar   hipóteses   em   relação   à   
linguagem   escrita,   realizando   registros   de   
palavras   e   textos,   por   meio   de   escrita   espontânea.   

   Assista   ao   vídeo    da   história,   A   MENINA   QUE   NÃO    GOSTAVA   DE   
FRUTAS   e   em   seguida   ajude   a   criança   a   responder   as   perguntas.   

  
Link   do   vídeo:    https://youtu.be/LquIqHWh8Ec     

  

TERÇA-  
FEIRA   

  
ESPAÇOS,   TEMPOS,   
QUANTIDADES,   
RELAÇÕES   E   
TRANSFORMAÇÕES 
.   

  

  

  

(   EIO3ETO7 )   
Relacionar   números    às   suas   respectivas   
quantidades    e   identificar   o   antes,   o   depois    e   o     
Entre    em   uma   sequência.   

   Senhores   responsáveis,   explicar   sobre   a   importância   do   consumo   
das   frutas   e   depois   o   auxilie   a     contar   as   letrinhas    e   registrar   nos   
quadrinhos.   

  

QUARTA-   
FEIRA   

  
TRAÇOS,   SONS,     
CORES   E   FORMAS   

  
(EIO3TSO2 )    -    Expressar-se   livremente   por   
meio    de   desenho   ,   pintura,   
colagem,dobradura   e   escultura,criando   
produções    bidimensionais    e   
tridimensionais   

  

Converse   com   a   criança   que   muitas   pessoas   necessitam   de   uma   
dieta   saudável   principalmente   por   se   tratar   de   saúde,   depois   faça   
uma   breve   pesquisa    e   explique   sobre   a    PIRÂMIDE   ALIMENTAR.   
Auxilie   a   criança   a   recortar   os   alimentos   e   cole   nos   locais   
adequados   para   formar   a   pirâmide   alimentar.   

  

https://youtu.be/LquIqHWh8Ec


  

QUINTA-   
FEIRA   

  
O   EU,   O   OUTRO   E   O   
NÓS.   

(EI03EO04)  Comunicar  suas  ideias  e  sentimentos        

a   pessoas   e   grupos   diversos.   

  

(EI03EO03)  Ampliar  as  relações  interpessoais,       

desenvolvendo  atitudes  de  participação  e       

cooperação.   

   Vamos   pintar   a   carinha   que   representa   se   o   alimento   é   saudável   ou   não.   
Será   que   eu   gosto   desse   alimento?   
OBS:   Mas   explique   a   criança   será   que   o   que   gostamos   são   os   mais   
saudáveis?   
  
  

SEXTA-   
FEIRA   

ESCUTA,   FALA,   
PENSAMENTO   E   
IMAGINAÇÃO.   

  
EI03EF09)   Levantar   hipóteses   em   relação   à   
linguagem   escrita,   realizando   registros   de   
palavras   e   textos,   por   meio   de   escrita   
espontânea .  

  

     Senhores   pais   ou   responsáveis   auxilie   seu   filho   (a)   a   
reconhecer   as   figuras   e   peça   para   ele   escrever   da   maneira   
que   souber   o   nome   das   figuras.   

  

DIREITOS   DE   APRENDIZAGEM   GARANTIDOS   NAS   ATIVIDADES   DURANTE   A   SEMANA:    CONVIVER,   BRINCAR,   PARTICIPAR,   EXPLORAR,   EXPRESSAR,CONHECER-SE.   


