
Planejamento 2º Estágio B - De 30 a 03 de abril. 

Segunda-feira  

• Linguagem oral e escrita/Arte  
Conteúdo: Explorar em 
atividades - Grupo 2- Língua 
Portuguesa/Expressão 
artística.  

Atividades35– pág. 79.  
Leitura de imagem, biografia e história Bom dia todas as cores de 
Ruth Rocha.  

Objetivos  -Desenvolver a atenção, a leitura de imagens, ampliar o 
repertório cultural, a expressão artística e conhecer a obra literária 
da autora. 

-Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por 
temas e ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas.   

Recursos  Livro didático, vídeo e estojo 
Estratégias  -Conhecer um pouco da autora “RUTH ROCHA”. 

Questionar a criança sobre o que vê na ilustração, cores que 
aparecem, o que tem no cenário, qual tema aborda a história; 

-Peça que localizem o titulo e mostra a criança o nome da 
autora e do ilustrador, 

-Em seguida fazer a leitura do texto. 
Sugestão: vídeo da história narrada – Bom-Dia Todas as Cores! 
https://www.youtube.com/watch?v=ZhGHEZUzQX0   

  
 Terça-feira 

• Linguagem oral e escrita  
Conteúdo: 1, 2,3 Vai começar 
o alfabeto. Vogal U.  

Atividade 10- pág. 29 e 31 - Conhecer a letra U e seu traçado 
palavras que iniciam com a letra,  

Objetivos  -Identificar a vogal U e identificar palavras.  
Recursos  Livro didático, lápis, borracha.  
Estratégias  - Explorar a letra U, pedir que a criança circule 

as palavras que iniciam com a letra U no texto e na pagina 31 
completar o traçado da letra. 

  
• Linguagem oral e escrita/Arte  

Conteúdo: Explorar em 
Atividades- Grupo 2  
Leitura e expressão artística   

Atividade 36– pág.81.  
Leitura do texto e do livro e interpretação da história através do 
desenho.  

Objetivos  -Desenvolver o gosto pela leitura e a intepretação de texto 
por meio do desenho.   

Recursos  -Livro didático, vídeo, lápis de cor.  
Estratégias  - Fazer a leitura do texto, explorar a imaginação 

questionando como você acha que é a menina? Em seguida ler a 
história e pedir que façam um desenho no lugar indicado pelo 
livro.  
  

 Complementação  História – Menina Bonita do Laço de Fita. 
https://www.youtube.com/watch?v=wTgCiWFUKHU 

 



Quarta-feira 
• Linguagem oral e escrita.  

Conteúdo: 1, 2,3 Vai começar 
o alfabeto. Vogal U.  

Atividade 11- pág. 33  
- Escrita e identificação das palavras que iniciam com as vogais  
  

Objetivos  - Identificar a letra inicial das palavras e desenvolver a 
escrita. 

-Levantar hipóteses em relação á linguagem escrita, 
realizando registros. 

Recursos  Livro didático e lápis.  
Estratégias  - Explorar as palavras e imagens que constam ao lado do 

diagrama. Em seguida, orientar que a criança registre cada uma no 
diagrama.   

  
• Matemática  

Conteúdo: Registro de um 
explorador Matemática.   

Atividade 3 – pág.9  
- Noção de grandezas e medidas e a noção temporal.  

Objetivos  -Desenvolver a noção de grandezas e medidas e de tempo.  
Recursos  Livro didático, lápis, balança e fita métrica.  
Estratégias  -Realizar a pesagem e medição da criança. 

-Anotar as informações apenas – Início do ano; 
-Caso não houver a balança colocar o peso aproximado. 

 
Quinta-feira 

 
• Linguagem oral e escrita/ Arte  

Conteúdo: Explorar em 
atividades - Grupo 2- 
Linguagem  

Atividades 37 págs. 83  
Leitura de indícios, escrita e percepção visual.   
  

Objetivos  -Desenvolver a escrita, a atenção, a percepção visual, a leitura de 
indícios e a identificação das letras.  

Recursos  Livro didático, sulfite, roupas e lápis.  
Estratégias  -Antes da atividade pede-se que realize uma atividade lúdica para 

trabalhar as estações do ano; 
- Para tal separe uma peça de roupa que represente cada estação 
(ex: uma roupa de praia para representar o verão, um agasalho para 
o inverno); 
-Faça tiras de papel com o nome de cada estação e em seguida leia 
para criança e peça que ela coloque em frente a roupa 
correspondente a estação correta; 
-Sugiro fotografias da atividade acima. 
- No livro pedir que a criança descreva o que vê na imagem, quem 
são os personagens, onde eles estão...  
-Completar a frase com a palavra MENINO ou MENINA. 

 
 

• Matemática/ Linguagem oral e escrita  
Conteúdo: 1, 2,3 Vai começar 
o alfabeto.  

Atividades 12 – pág. 35.  



Números-traçado e 
quantidade  

. Leitura da parlenda 1, 2 feijão com arroz... Traçado dos numerais 
de 1 a 3  

Objetivos  - Desenvolver o traçado dos numerais e a noção de quantidade.  
-Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar 
a sequência numérica. 

Recursos  Livro didático, folha sulfite, revistas e estojo. 
Estratégias  -Pedir que identifiquem os elementos de cada grupo explorar o 

traçado de diversas formas e depois fazer o registro no livro; 
-Em uma folha sulfite fazer desenhos ou recortes de figuras que 
representem a quantidade trabalhada (por exemplo: uma pessoa, 
dois carros, três arvores etc.) 
Obs.: a atividade deve ser anexada ao livro para socializar após o 
retorno.   

 
Sexta-feira 

• Arte  
Conteúdo: Explorar em 
atividades - Grupo 2-  

  

Atividades 39 págs. 87 
Coordenação motora fina e leitura de indícios   

Objetivos  -Desenvolver a coordenação motora fina, percepção visual e a 
leitura de indícios.  

Recursos  -Livro e lápis de cor.  
Estratégias  -Conversar sobre o que aparece na imagem e o que eles estão 

fazendo. Em seguida pintar a imagem e encontrar a palavra em 
destaque.   

 
• Matemática  

Conteúdo: Explorar em 
atividades - Grupo 2-  
Matemática  

Atividades 38 págs. 85  
Contagem e registro do número correspondente e traçado do 
numeral correspondente.   
  

Objetivos  -Desenvolver a noção de quantidade e a grafia do numeral. 
-Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando 
suas propriedades. 

Recursos  Livro didático, brinquedos disponíveis em casa e estojo. 
Estratégias  -Antes da atividade pede-se que realize uma atividade lúdica, peça 

que a criança separe dois conjuntos de brinquedos:  
1- no 1º conjunto separe 5 brinquedos e no 2º sete brinquedos, em 
seguida peça que a criança escreva a quantidade correspondente a 
cada conjunto e identifique qual o conjunto tem a maior quantidade 
de brinquedos.  
- Na atividade do livro deve-se explorar a característica da peça de 
roupa e pedir que descrevam cada roupa. Em seguida registrar o 
número correspondente de cada peça.  
 - Faça o traçado do numeral 7. 

 
 
 
 



 Sugestões de complementação: 
• Realizar uma contação de história diária. 
• Relembrar as vogais: Vídeo  A E I O U - Crianças Inteligentes : 

https://www.youtube.com/watch?v=UBDZyAuFjDY 
• Músicas do alfabeto:  

- Aprenda o Alfabeto Cantando A "#$%&B⚽C'()*+, 
https://www.youtube.com/watch?v=gEaERQlOiAY 
- CANÇÃO DO ABC 
https://www.youtube.com/watch?v=7pYzfOayCvI 

• Relembrar os numerais: 
- Sugestões de músicas 
- https://www.youtube.com/watch?v=kFXH2YLsOak 

  
Importante: 

Durante o período em que as crianças estiverem em casa, pedimos que fotografem alguns 
momentos das realizações das atividades. 
As fotos serão utilizadas para compor o portfólio anual. 
As fotos deverão ser enviadas pelo Classroom. 
Queridos Alunos, nos encontraremos logo e tudo vai ficar bem. Um abraço com carinho.  
Atenciosamente 
Professora Cássia 

 


