
 

Planejamento 2º Estágio A - 29 de junho a 03 de julho. 

 

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     

 

29/06/2020 -2ª feira 

• Linguagem oral e escrita/Artes 

Conteúdo: Livro 

Explorar em atividades 

  

Atividade-33 - Pág.75 

Desenho e escrita 

Objetivos 

 

 

 

Recursos: 

- Estabelecer relação de comparação entre objetos, observando 

suas propriedades; 

-Levantar hipóteses em relação a linguagem escrita. 

 

Livro e estojo. 

Estratégias  -Ler o enunciado; 

-Levantar hipóteses sobre a figura e sobre o lado faltante do 

desenho; 

-Completar o desenho e a palavra escola. 

-Apresentar outras figuras com diferentes elementos simétricos 

cortadas ao meio. 

 

Link de apoio: https://youtu.be/JmTX2KA1qnI 

 

 

Livro: Explorar para casa 2 

Atividade: 33 Pág. – 

73 (para casa e tarefa) 

 

Ligue as figuras. Envie uma foto da tarefa realizada no ícone de 

tarefa na Plataforma 

 

• Artes 

Conteúdo: Livro 

Registro de um 

explorador  

-Atividade 7 – pág.17 

- Desenho 

Objetivos 

 

 

 

Recursos: 

-Comunicar ideias e sentimentos; 

-Coordenar habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades e situações diversas. 

 

Livro e estojo. 

Estratégias  -Fico triste quando... 



- Pensar na situações e momentos em que se sente triste. 

- Fazer um desenho para representar o sentimento. 

 

Link de apoio: A Ilha dos Sentimentos – Varal de histórias 

https://www.youtube.com/watch?v=-5L51NUcgac  
 

 

 

. Números 

Conteúdo: 1,2,3 Vai 

começar o alfabeto  

Atividade 19 - pág. 53. 

  

 Traçado dos numerais e quantidades 

Objetivos  

 

 

Recursos:  

-Desenvolver a grafia dos numerais. 

- Identificar e relacionar o número a quantidades correspondente. 

  

Livro e estojo. 

 Estratégias  - Contar os dedinhos. 

-Escrever os numerais cobrindo os tracejados. 

- Destacar o encarte E3. Cole-as na tabela de numerais. 

 

Link de apoio:  NÚMEROS - Do 1 ao 5   

https://www.youtube.com/watch?v=29VBS5E4_mA 

 

30/06/2020 – 3ªfeira 

• Número/Arte 

Conteúdo: Explorar 

em Atividades.   

Atividade 34 - pág. - 77 

 Tipos de Moradias 

 Atividade 35 - pág. – 79 

Pintura/ Contagem/Traçado 

Objetivos  

 

 

Recursos: 

 - Identificar as diferenças e as semelhanças nas imagens e entre os 

diferentes tipos de construção prédio e casa. 

- Desenvolver a percepção visual, noção espacial, a contagem e a 

grafia do numeral 9. 

 

Livro e Estojo. 

Estratégias  - Observar as imagens descrevendo as características. 

- Ligar cada imagem a sua sombra correspondente. 

- Conversar sobre a imagem e pitá-la. 

-Contar a quantidade de janelas que têm no prédio. 

- Cobrir o pontilhado do numeral e continuar escrevendo. 

 

Link de apoio: Objetos e suas sombras 

https://www.youtube.com/watch?v=O6kuXdxcTuA 

 

Link de apoio: numeral 9 

https://www.youtube.com/watch?v=rFWm9GTbDMw 

 

• Números 

Conteúdo: 1,2,3 Vai 

começar o alfabeto 

Atividade 20 -pág.  55 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-5L51NUcgac
https://www.youtube.com/watch?v=O6kuXdxcTuA
https://www.youtube.com/watch?v=rFWm9GTbDMw


Números/Quantidade 

Objetivos 

 

 

Recursos: 

- Identificar e relacionar número a sua quantidade. 

- Desenvolver a contagem e a grafia dos números. 

 

-Livro e estojo. 

Estratégias  - Observar a cenas para responder as perguntas. 

-Contar e registrar a quantidade de objetos aprecem nas imagens. 

 

Link de apoio: https://youtu.be/nRJf5U18RT4 

 

Livro: Explorar para casa 2. 

Atividade:34 - Pág.– 

75  

 

Atividade: 35 -  Pág. – 

77 – para casa e tarefa 

-Continuar o traçando as linhas sem esbarrar nos pontos. 

Ler a palavra “ESCOLA” e completar a tabela. Recortar e colar 

palavras que começam com a letra E. Envie uma foto da tarefa 

realizada no ícone de tarefa na Plataforma 

 

 

01/07/2020 – 4ªfeira 

• Artes 

Conteúdo: Livro 

Explorar em atividades  

Atividade- 36 –pág. 81 

Leitura/Desenho 

Objetivos 

 

 

Recursos: 

-Desenvolver o gosto pela leitura e a interpretação de texto por 

meio do desenho. 

- Conhecer alguns tipos de árvores. 

 

 -Livro, caderno de desenho e estojo 

Estratégias  - Ler a história Rua da Flores. 

- Mostras alguns tipos de árvores. 

- Representar a história por meio do desenho. 

 

Link de apoio: https://youtu.be/aBSf0nPNSZM 

 

• Linguagem Oral e Escrita/Arte 

Conteúdo: 1,2,3 Vai 

começar o alfabeto 

Atividade- 21 e 22 –pág. 57 e 59 

Consoante D/ Desenho 

Objetivos 

 

 

Recursos: 

-Ter contato com o gênero textual parlenda. 

- Identificar e traçar a letra D. 

- Desenvolver a coordenação motora fina. 

 

Livro e estojo. 

Estratégias  - Ler a parlenda. 

- Traçar a letra D. 

-Fazer o contorno das mãos no espaço abaixo colocando todos os 

detalhes. 

-Completar com as letras que estão faltando. 

 



Link de apoio: Letra D 

https://www.youtube.com/watch?v=qHl_siSHU_g 

 

 

Livro: Explorar para casa 2 

Atividade: 36 Pág.- 

79. 

 

-Contar os elementos de cada conjunto. Envie uma foto da 

tarefa realizada no ícone de tarefa na Plataforma 

 

02/07/2020 – 5ªfeira 

 

• Linguagem oral escrita/Matemática 

Conteúdo: Livro 

Explorar em atividades  

Atividade- 37- Pág.83 

Leitura 

 

Atividade- 38- Pág.85 

Objetivos 

 

 

Recursos: 

-Desenvolver a leitura de indícios. 

- Identificar as rimas que compõem o poema. 

- Desenvolver a contagem de objetos 

  

Livro e estojo. 

Estratégias  -Ler o poema. 

-Explorar as palavras que rimam. 

-Encontrar e circular as palavras IPÊ-CABURÉ. 

-Conte e registre a quantidade de flores de cada árvore. 

 

Link de apoio: https://youtu.be/-AmnSKzOK74 

 

Livro: Explorar para casa 2 

Atividade: 37 Pág. – 

81 (tarefa) 

 

Pinte a ilustração e crie uma frase que defina a cena que você 

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

Plataforma 

 

 

03/07/2020 – 6ªfeira 

 

 

• Linguagem oral e escrita 

Conteúdo: Livro 

Explorar em 

atividades 

Atividade- 39 - Pág.87 

Escrita 

Objetivos 

 

 

Recursos: 

- Desenvolver a escrita convencional. 

-Comparar as palavras. 

 

Livro e estojo. 

Estratégias  -Observar a imagem e descreve-la. 

- Escrita do endereço da escola. 

https://www.youtube.com/watch?v=qHl_siSHU_g


- Comparar palavras que indicam o nome dos estabelecimentos 

comerciais e da escola.  

- Explorar as palavras ESCOLA, PADARIA, FARMÁCIA E 

FLORICULTURA. 

 

Link de apoio:  https://youtu.be/Nu6Lwuxnwnc 

 

• Linguagem oral e escrita- Para casa e tarefa 

Conteúdo: 1,2,3 Vai 

começar o alfabeto  

Atividade- 23 –pág. 61 

 Complete o dado/ jogo 

 

Para casa e tarefa: Envie uma foto da tarefa realizada no ícone de 

tarefa na Plataforma 

Objetivos 

 

Recursos: 

- Relacionar números as respectivas quantidades e identificar o antes 

e o depois entre uma sequência. 

- Demonstrar controle e adequação do uso do corpo em brincadeiras 

e jogos.  

 

Livro e estojo. 

Estratégias  - Recortar o dado do encarte e montar; 

- Realizar o jogo “Quem tem mais” em dupla; 

- Depois de jogar, completar as peças de dominó com bolinhas os 

números da Pág. 61.  
 

 

• Linguagem oral e escrita 

Conteúdo: Livro 

Explorar em 

atividades 

Atividade- 40 e 41 - Pág.89 e 91 

Leitura de imagem 

Objetivos 

 

 

 

Recursos: 

- Desenvolver a leitura de imagem. 

-Comparar imagens e relacionar. 

- Expressar ideias, desejos e sentimentos. 

 

Livro e estojo. 

Estratégias  -Observar a imagem e descreve-la. 

- Comparar imagens que indicam o nome dos estabelecimentos 

comerciais. 

-Relacionar imagens com as proximidades da escola. 

 

Link de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=KbuuZ7h2QsQ&feature=youtu

.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KbuuZ7h2QsQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KbuuZ7h2QsQ&feature=youtu.be

