
 

           Planejamento 2º Estágio B – 14 a 18 de dezembro 

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

13:00 - 13:40 
ROTINA - PROF 

CÁSSIA ROTINA - PROF CÁSSIA ROTINA - PROF CÁSSIA ROTINA - PROF CÁSSIA ROTINA - PROF CÁSSIA 

13:45 - 14:25 
ROTINA - PROF 

CÁSSIA ROTINA - PROF CÁSSIA ROTINA - PROF CÁSSIA ROTINA - PROF CÁSSIA MÚSICA (13:45 - 14:10) 

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

14:45 - 15:10   ED. FÍSICA       

 

Preparem-se!!! Na sexta-feira dia 18/12 faremos um delicioso piquenique.  

14/11/2020 – 2ªfeira 

Arte 

Conteúdo: Noção temporal  Desenho - Fim de semana 

Objetivos 

 

 

 

Recursos: 

- Desenvolver as relações sociais, noções temporais (ontem e hoje) e 

expressar seus sentimentos por meio do desenho. 

 

Caderno de artes e estojo. 

Estratégias  - Vamos conversar sobre as coisas que fizemos no nosso fim de semana. 

Em seguida, vamos ouvir a música “Fim de semana” – Avantis Studios 

Cartoon 

- No caderno de artes, desenhe como foi seu fim de semana e pinte bem 

bonito. 

 Vídeo: Aula 

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

 

Vídeo: Música “Fim de semana” – Avantis Studios Cartoon 

Link de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=MUQS447h_ts 

Linguagem oral e escrita 

Conteúdo: Letras do alfabeto 

Escrita espontânea    

 Escrita espontânea: 

  Nome dos animais com as letras: B – F - V – G  

Objetivos 

 

 

Recursos: 

- Identificar e relacionar as letras aos seus respectivos sons; 

- Desenvolver a escrita espontânea e a consciência silábica. 

 

Caderno de artes e estojo. 

Estratégias  - Escreva o nome dos animais que começam com as letras: B - F– V – G. 

Desenhe cada animal que você escreveu e pinte bem bonito. 

 

  Vídeo: Aula  

 Link de apoio: https://youtu.be/sW1_d7bZrfI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MUQS447h_ts


 

 

 

 

15/12/2020 – 3ªfeira 

Matemática 

Conteúdo:  

Sequência numérica 1 a 20 

 Sequência numérica 1 a 20 

Objetivos 

 

 

 

Recursos: 

- Desenvolver, sequência numérica, a grafia e a contagem oral 1 a 20. 

 

 

- Caderno de artes e estojo. 

Estratégias  - Observe a tabela com os numerais, quais são os numerais escondidos? 

 - Faça os desenhos conforme as imagens e escreva o numeral nos espaços 

ao lado das respectivas imagens. 

 Vídeo: 

 Link de apoiohttps://youtu.be/xzKtRScugBw 

 Matemática  

Conteúdo: Formas geométricas Formas geométricas: Quadrado, circulo, triângulo e retângulo 

Objetivos 

 

Recursos: 

-Nomear as formas geométricas quadrado, circulo, triângulo e retângulo. 

 

- Caderno de artes e estojo.  

Estratégias  - Faça um desenho usando as formas geométricas quadrado, circulo, 

triângulo e retângulo 

  

Vídeo: Aprenda construir desenhos com figuras geométricas. 

Link de apoio: https://youtu.be/Phumuu9jcPc 

 

16/12/2020 – 4ªfeira 

Linguagem oral e escrita/Arte/Matemática 

Conteúdo: Noção de 

quantidade e desenho 

 Noção de quantidade e desenho  

Objetivos 

 

 

Recursos: 

- Desenvolver a contagem e relacionar número à sua quantidade. 

- Interpretar histórias por meio do desenho. 

 

- Caderno de artes e estojo. 

Estratégias  - Vamos assistir assista à história “Os Três Porquinhos” – Os Amiguinhos 

Desenhe todas as casinhas e os porquinhos que apareceram na história. 

Agora, conte as casinhas e os porquinhos e registre o número correspondente 

de cada um. 

 Vídeo: Aula 

Link de apoio: https://youtu.be/uxkRmNmaJ90 



 

 História Os Três Porquinhos - Os Amiguinhos 

 Link de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=U2AMLyOFLSM  

Arte 

Conteúdo: Desenho   Desenho obra Natalina de Romero Britto 

Objetivos 

 

 

Recursos: 

 -Desenvolver a percepção visual, a coordenação motora fina. 

- Apreciar e ampliar o repertório artístico. 

 

- Caderno de artes e estojo. 

Estratégias  - Observe a obra de Romero Britto. O artista utiliza alguns símbolos 

natalinos em suas obras. 

- No seu caderno de artes, faça um desenho da obra de arte seguindo as cores 

e as formas. 

   

  

 

 

 

 

Vídeo da aula 

Link de apoio: https://youtu.be/ooRh6QC2dFc 

 

 

17/12/2020 – 5ªfeira 

Arte de Natal 

Conteúdo: Coordenação 

motora fina 

Coordenação motora fina 

Objetivos 

 

Recursos: 

- Criar símbolos natalinos e desenvolver a criatividade. 

-Desenvolver a coordenação motora fina. 

 

Folha de sulfite, rolinho de papel higiênico e estojo. 

Estratégias  - Vamos confeccionar uma Árvore de Natal. 

- Criar uma Árvore de Natal bem colorida, utilizando rolinho de papel 

higiênico e papéis coloridos ou o que tiver disponível em casa. 

- Pintar o rolinho de papel higiênico com tinta guache, lápis de cor ou giz de 

cera. 

- Desenhar uma árvore numa folha de sulfite e pintar, cortar o rolinho de 

papel na lateral e encaixar na árvore. 

  

 

 

 

 OBS.: Molde da Árvore no final do plano (desenhar ou imprimir) 



 

Vídeo: Aula 

Link de apoio: https://youtu.be/oaA0yh2HFC4 

 

Arte/Coordenação motora ampla/Matemática 

Conteúdo: Coordenação 

motora ampla 

 Atividade Lúdica - Coelhinho sai da toca 

 Coordenação motora ampla e noção de quantidade 

Objetivos 

 

 

 

 

Recursos: 

- Desenvolver a coordenação motora ampla, a atenção, a concentração e o 

controle dos movimentos. 

- Desenvolver o raciocínio lógico matemático e relacionar número a sua 

quantidade correspondente. 

 

Caderno de artes, uma folha de sulfite e estojo. 

Estratégias  - Vamos brincar de coelhinho sai da toca. Você vai precisar de uma folha 

sulfite para representar a sua toca. Conforme o comando da professora, você 

vai fazer alguns movimentos espaciais como, dentro, fora, em pé, deitado, 

para trás, para frente, sentado, longe e perto. 

- Agora, no caderno de artes, desenhe a quantidade necessária de bambolês 

para que todos os alunos da nossa consigam brincar de “coelhinho sai da 

toca” 

Vídeo: Brincadeira: Coelhinho sai da toca 

Link de apoio: https://youtu.be/-LeFFivU1Iw 

 Vídeo: Aula 

Link de apoio: https://youtu.be/-6HiNARuF3A 

 

18/12/2020 – 6ªfeira 

Linguagem oral 

Conteúdo: História e 

socialização 

 História: O Sanduíche de Dona Maricota – Varal de histórias 

 Encerramento do ano letivo - Piquenique 
 

Objetivos 

 

 

 

  Recursos: 

- Desenvolver o gosto em ouvir histórias e a atenção. 

- Estimular a interação com o grupo e proporcionar estimular o carinho e 

amizade. 

 

  

Estratégias   -Vamos assistir a história O Sanduíche de Dona Maricota – Varal de 

histórias. 

 

-Em seguida faremos um delicioso “PIQUENIQUE”, escolha sua comida 

preferida.  

 

OBS.: Sugestão de alimentos para o piquenique frutas, sucos, pãezinhos, 

bolo o que você gostar e tiver disponível em casa. 

 

 Vídeo: História: O Sanduíche de Dona Maricota – Varal de histórias 



  Link de apoio: https://youtu.be/ITKHzlTff7E 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


