
 

           Planejamento 2º Estágio A – 28 a 02 de outubro. 

 

 

HORÁRIO 2° FEIRA  3° FEIRA 4° FEIRA 5° FEIRA 6° FEIRA 

13:00 - 13:40 ROTINA - PROF JESSICA ROTINA - PROF JESSICA ROTINA - PROF JESSICA ROTINA - PROF JESSICA ROTINA - PROF JESSICA 

13:45 - 14:25 ROTINA - PROF JESSICA ROTINA - PROF JESSICA ROTINA - PROF JESSICA MÚSICA (13:45 - 14:10) ROTINA - PROF JESSICA 

14:25 - 14:45 LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 

14:45 - 15:10     ED. FÍSICA     

 

28/09//2020 -2ª feira 

●Linguagem Oral/Expressão Corporal 

Conteúdo: Livro 

Explorar em Atividades 

Atividades 46 -  pág. 101 

 

 Leitura, observação de imagem e escrita.  
Objetivos  

 

 

 

 

Recursos: 

- Ter contato com diferentes gêneros textuais; 

- Conhecer cultura popular brasileiro “carnaval”; 

- Conhecer algumas marchinhas carnavalescas; 

- Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas. 

 

Livro e estojo.  

Estratégias  - Descrever a ilustração nomeando os personagens e os instrumentos 

musicais que estão com ele; 

-Cantar a cação, circular com o lápis amarelo a palavra em destaque 

“SAMBA”; 

- Completar a palavra com as letras que estão faltando. 

 

  

 Link de apoio:  

https://youtu.be/vx0Mf1qRqFE   
  

 

●  Explorar para Casa 

Atividade: 45 Pág 97 (Para 

casa e tarefa) 

Desenho da boneca que fez na aula. Envie uma foto da tarefa realizada no 

ícone de tarefa na Plataforma 

 

● Linguagem oral e escrita 

Conteúdo: 1, 2, 3. Vai 

começar o alfabeto 

Atividades- 67- pág. 159 

 

 Identificação da letra S 

Objetivos 

 

 

Recursos: 

- Identificar a letra, o som e o seu traçado; 

- Desenvolver a consciência fonológica e a silábica; 

 

-Livro, estojo. 



Estratégias  - Fazer o traçado da letra S; 

- Cantar e localizar no texto a “SABIÁ”; 

- Completar as palavras com as silabas que estão faltando. 

 

Vídeo: Música Sábia Lá na Gaiola – Paulo Zola e Francis Monteiro 

Link de apoio: https://youtu.be/8RRHSlSCV2Y 

 Vídeo: Aprenda o som e o traçado da letra S - Abecedário  

Link de apoio: https://youtu.be/npQSZj-bQkk 

 

 

29/09/2020 – 3ªfeira 

 

     ●Linguagem oral e escrita/arte 

Conteúdo: Livro Explorar 

em atividades/ Registro de 

um explorador 

Atividades – 47– pág. 103 

Música e desenho contorno dos pés 

Atividades – 23– pág.49 

Objetivos 

 

 

 

Recursos: 

- Desenvolver a expressão corporal e a coordenação motora fina; 

- Identificar os sons inicial e final das palavras; 

- Desenvolver a noção espacial; 

- Conhecer as regiões, estados brasileiros e suas manifestações culturais. 

 

 

-Livro e estojo. 

Estratégias  - Cantar e dançar com a música “Pezinho”; 

- Fazer o contorno dos pés; 

- Observação do mapa e identificação das principais cidades de cada região; 

-Marcar um X na localização aproximada do município onde mora; 

- Escrever o nome do BRASIL. 

 

Vídeo de apoio:  Atividade 47 

https://youtu.be/fGNZpO86VKs 

 

Vídeo de apoio:  Atividade 23 

https://youtu.be/l6WcIucCEkU  
 

● Livro: Registro de um explorador 

Atividade: 24 – Pág. 51   

(Para casa e tarefa) 

 

“Passeando pelo Brasil. ” Com ajuda de um adulto escreva o nome dos 

lugares que você gostaria de conhecer. Envie uma foto da tarefa realizada 

no ícone de tarefa na Plataforma. 

 

Arte/Linguagem oral e escrita 

Conteúdo: Livro Explorar em 

atividades/Explorar para casa 

 Atividade 48 – pág. 105 

 Observação de imagem e cores 

 

 Atividade: 46 - Pág.99   

Desenho 

https://youtu.be/npQSZj-bQkk


Objetivos 

 

 

 

Recursos: 

- Conhecer uma espécie de ave da região sul da cidade do Paraná; 

- Identificar as cores do pássaro; 

- Desenvolver a interpretação de histórias, o imaginário infantil e conhecer 

outras formas de se contar histórias; 

 Livro e estojo.  

Estratégias  - Ouvir a história contada “A Lenda da Gralha-azul. ” 

- Observar a imagem e pintar a GRALHA-AZUL; 

-Fazer um desenho expressando o que o Brasil representa. Depois completar 

a palavra com as vogais que estão faltando. 

 

Vídeo: A lenda da Gralha-Azul  

Link de apoio: https://youtu.be/kCdL8RTHW5g 

 

 Vídeo de apoio:  https://youtu.be/0ROjrN5rMVc  
 

30/09/2020 – 4ªfeira 

Linguagem oral e artes 

Conteúdo: 1,2,3. Vai 

Começar o 

Alfabeto/Explorar para 

casa 

Atividade – 68-  pág.- 161 

Letra S família silábica 

 

Atividade: 47 – Pág. 101 

 Desenho  

Objetivos 

 

 

Recursos: 

- Conhecer a família silábica e o traçado da letra S; 

- Desenvolver a consciência fonológica e silábica; 

 

-Livro e estojo.  

Estratégias  - Fazer o traçado da letra S; 

- Completar os quadros com as silabas que estão faltando; 

- Desenho do pássaro Gralha-Azul. 

Vídeo: Família silábica letra S – Os Pequerruchos 

Link de apoio: https://youtu.be/pzrpO7e0ozk 

 

Atividade:48-Pág.103 

(para casa e tarefa) 

 

Observe a legenda e escreva os nos desenhos, os números indicados. Envie 

uma foto da tarefa realizada no ícone de tarefa na Plataforma. 

 

 Linguagem Oral e Arte 

Conteúdo: Livro Explorar 

em Atividades  

 Atividade – 49. pág. 107 

 Atividade Autoavaliação 

 

Escrita e desenho 

Objetivos 

 

 

 

Recursos: 

- Identificar e reconhecer as características regionais de nosso pais; 

- Desenvolver a coordenação motora fina e a escrita convencional; 

- Expressar sentimentos e estimular a valorização de suas próprias produções. 

 

Livro e estojo 

https://youtu.be/kCdL8RTHW5g


Estratégias  - Conversar sobres as características culturais do nosso pais que conhecemos 

ao longo do estudo do tema 6; 

- Desenhar uma característica de cada região (paisagens, festas e alimentos); 

- Vamos conversar e relembrar as atividades do tema 6 e você vai registrar 

como se sentiu durante a realização das atividades propostas.  

- Desenhar a atividade que mais gostou de fazer. 

 

Link de apoio: https://youtu.be/WSbKxvbGKMk 

 

01/10/2020 – 5ªfeira  

● Linguagem oral e escrita 

Conteúdo: Livro Explorar 

em atividades 4 

 Apresentação do Tema 7 

  

 Atividade – 2. pág. 11 

Leitura de imagem e expressão corporal 

Objetivos 

 

 

Recursos: 

- Desenvolver a percepção visual, a coordenação motora fina e a expressão 

corporal. 

 

 

 Livro e estojo. 

Estratégias  - Observar e conversar sobre a ilustração; 

- Conversa sobre o que os amigos do COC estão fazendo; 

- Responde à questão e pintar os desenhos; 

- Vamos cantar e dançar com a música: Músicos. 

 

 Link de apoio: E dançarinos – Palavra cantada 

 https://youtu.be/uAVPMdtpVwM 

  

Link de apoio: Apresentação livro Explorar em Atividade 4 

 https://youtu.be/1CtarBsvjzk 

  

Link de apoio: Apresentação livro Explorar para Casa 4 

 https://youtu.be/SWaQxsj6l4E 

 

Livro: Explorar para casa 3 

Atividade: Apresentação 

do tema. 

Atividade: 2 – pág. 11 

(para casa tarefa) 

Conversar com um familiar sobre a ilustração da foto 

Observar a ilustração e responder às questões. Envie uma foto da tarefa 

realizada no ícone de tarefa na Plataforma. 

 

02/10/2020 – 6ªfeira  

Linguagem oral e escrita 

Conteúdo: 1,2,3 Vai 

começar o alfabeto 

Atividade 69. pág- 163 

 

Palavras com S e SS 

Objetivos 

 

 

- Conhecer o valor sonoro da letra S; 

- Identificar palavras que rimam; 

- Desenvolver a leitura de indícios e a escrita espontânea de palavras. 

https://youtu.be/WSbKxvbGKMk
https://youtu.be/SWaQxsj6l4E


 

Recursos: 

 

Livro, caderno de arte e estojo. 
Estratégias  - Leitura da quadrinha; 

- Encontrar as palavras em destaque no quadro; 

- No caderno de arte escrever 2 palavras que começam com a letra S. Em 

seguida, fazer um desenho para representar o que escreveu. 

 

Vídeo: Conhecendo palavras com SS – Ser criança 
Link de apoio: https://youtu.be/o77AG1S30Jc 

 

 

● Matemática  

Conteúdo: 1,2,3 Vai 

começar o alfabeto 

 Atividade 70 – pág.165 

Números e quantidade.  

Objetivos 

 

 

 

Recursos: 

-Identificar os números e relacionar a sua respectiva quantidade; 

- Desenvolver o gosto pela leitura e descobrir muitas outras formas de se 

contar história. 

 

 

 Livro, ficha de leitura e estojo.  

Estratégias  - Conte as figuras e circule o número correspondente; 

- Projeto Leitura: História “ Os três desejos – Contos de casa. Ouça a história 

e na ficha de leitura faça um lindo desenho da parte que você mais gostou. 

 

Vídeo: História: https://youtu.be/7ew6fspfxrI 

Vídeo: Números e quantidade – Vila educativa 

- Link de apoio: https://youtu.be/4iYozydIimg  
 

Livro: Explorar para casa 3 

Atividade: 3 – pág. 13 

(para casa e tarefa) 

 

Contar os elementos de cada conjunto e escrever o número correspondente. 

Envie uma foto da tarefa realizada no ícone de tarefa na Plataforma. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/o77AG1S30Jc

