
 

Planejamento 1º Estágio A de 29 de junho a 3 de julho. 

 

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

13:00 - 13:40 ROTINA - PROF DANI ROTINA - PROF DANI ROTINA - PROF DANI ROTINA - PROF DANI ROTINA - PROF DANI 

13:45 - 14:25 MÚSICA - (13:45 - 14:10) ED. FÍSICA (13:45 - 14:10) ROTINA - PROF DANI ROTINA - PROF DANI ROTINA - PROF DANI 

14:35 - 15:00 LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 

 

Segunda-feira 29/06 

❖ Linguagem oral e escrita ONLINE 

Conteúdo:  

Linguagem Oral e 

escrita/Artes 

Atividade 26 (Explorar em atividades 2) Pág. 61 

Objetivos Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e 

diferenças. 

Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e 

tridimensionais. 

Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a 

seus interesses e necessidades em situações diversas. 

 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Apostila, lápis grafite, borracha e lápis de cor 

Estratégias Peça para a criança ligar cada cor ao alimento correspondente e 

depois pintá-los. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=mHNbllosFuE - 

Música das cores – frutas. 

 

❖ Natureza e sociedade ONLINE 

Conteúdo:  

Linguagem Oral e 

escrita 

Atividade 27 (Explorar em atividades 2) Pág. 63 

Objetivos Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a 

seus interesses e necessidades em situações diversas. 

Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a 

questões sobre natureza, seus fenômenos, sua conservação. 

 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Apostila, lápis grafite, lápis de cor e borracha. 

Estratégias Peça para a criança completar a palavra laranja com o seu auxílio 

e depois escrever quantas laranjas tem na ilustração.  



Aula de Música - 13h45 

 

• Linguagem oral e escrita PARA CASA 

Conteúdo:  

Linguagem Oral e 

escrita/Artes 

Atividade 12 (Explorar para casa 2) Pág. 31 Enviar uma foto da 

atividade no ícone de tarefa na Plataforma. 

Objetivos Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação. 

Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a 

seus interesses e necessidades em situações diversas. 

Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a 

questões sobre natureza, seus fenômenos, sua conservação. 

 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Apostila, lápis grafite e borracha 

Estratégias Peça para a criança procurar imagens que represente o tipo de 

moradia em que ela vive. 

 

 

Terça-feira 30/06 

❖ Linguagem oral e escrita ONLINE 

Conteúdo:  

Língua Portuguesa 

Atividade 32/33 (1,2,3...vai começar o alfabeto) Pág.91/93/95 

Objetivos Conhecer as letras do alfabeto 

Levantar hipóteses da linguagem oral e escrita. 

Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação. 

Interagir com a criança de forma lúdica e concreta 

Agir de maneira independente com confiança em suas 

capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações 

Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

 

 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Apostila, lápis e borracha. 

Estratégias 
Faça a leitura do poema “Meu amigo dinossauro” e converse com 

a criança sobre a letra D. Peça para ela completar as palavras 

DADO no exercício posterior. Depois observar o tracejado da letra 

D e completá-lo. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=9s4pB6hRz2Q - 

Dinossauros Os Gigantes da Terra. 
Educação Física - 13h45 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9s4pB6hRz2Q


❖ Linguagem oral e escrita PARA CASA 

Conteúdo:  

Língua Portuguesa 

Atividade 13 (Explorar para casa 2) Pág. 33 Enviar uma foto da 

atividade no ícone de tarefa na Plataforma. 

Objetivos Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 

registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

Interagir com a criança de forma lúdica e concreta 

Agir de maneira independente com confiança em suas 

capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações 

Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos 

 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Apostila, lápis grafite e borracha 

Estratégias 
Peça para a criança ligar o profissional ao nome de sua profissão. 

 

 

Quarta-feira 01/07 

❖ Linguagem oral e escrita ONLINE 

Conteúdo:  

Língua Portuguesa 

Atividade 28 (Explorar em atividades 2) Pág.65 

Objetivos Identificar formas geométricas. 

Desenvolver noção de agrupamento. 

Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação. 

Interagir com a criança de forma lúdica e concreta 

Agir de maneira independente com confiança em suas 

capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações 

Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

 

 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Apostila, lápis, borracha e encartes. 

Estratégias 
Peça para a criança colar os adesivos de frutas no círculo e os 

elementos que não são frutas no quadrado. 

 

❖ Matemática ONLINE 

Conteúdo:  

Linguagem Oral e 

escrita/Matemática 

Atividade 29 (Explorar em atividades) Pág. 67 

Objetivos Conhecer formas geométricas. 

Ter noção de agrupamento e sequências. 

Levantar hipóteses da linguagem oral e escrita. 



Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a 

seus interesses e necessidades em situações diversas. 

Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a 

questões sobre natureza, seus fenômenos, sua conservação. 

 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Apostila, lápis grafite e borracha 

Estratégias Peça para a criança observar as cores das figuras geométricas e 

depois continuar pintando de acordo com a seqüência. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=TBnIizv7leo - Figuras 

geométricas planas para crianças - Vocabulário educação infantil 

 

 

Conteúdo:  

Linguagem Oral e 

escrita/Matemática 

Atividade 30 (Explorar em atividades) Pág. 69 

Objetivos Identificar formas geométricas. 

Ter noção de agrupamento e seqüências. 

Levantar hipóteses da linguagem oral e escrita. 

Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a 

seus interesses e necessidades em situações diversas. 

 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Apostila, lápis grafite e borracha 

Estratégias Peça para a criança observar no desenho o que as crianças estão 

comprando e encontrar as formas geométricas. Depois peça para 

elas pintarem. -  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=IXg1Pyu5CA8 - 

Palavra Cantada | Pipoca 
 

 

 

❖ Linguagem oral e escrita PARA CASA 

Conteúdo:  

Linguagem Oral e 

escrita 

Atividade 14 (Explorar para casa 2) Pág.35  Enviar uma foto da 

atividade no ícone de tarefa na Plataforma. 

Objetivos Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 

registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

Interagir com a criança de forma lúdica e concreta 

Agir de maneira independente com confiança em suas 

capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações 

Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos 

 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Apostila, lápis grafite, de cor e borracha 

 

Estratégias Peça para a criança desenhar um profissional que ela admira 

trabalhando. 

https://www.youtube.com/watch?v=TBnIizv7leo
https://www.youtube.com/watch?v=IXg1Pyu5CA8


 

 

Quinta-feira 02/07 

❖ Matemática ONLINE 

Conteúdo:  

Linguagem Oral e 

escrita 

Atividade 31 (Explorar em atividades 2) Pág. 71 

Objetivos Entender a relação de número com quantidades. 

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando 

suas propriedades. 

Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 

registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

Interagir com a criança de forma lúdica e concreta 

Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a 

seus interesses e necessidades em situações diversas. 

 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Apostila, lápis de cor, lápis grafite e borracha. 

Estratégias Peça para a criança observar as imagens e descobrir quanto a 

turma vai gastar para comprar pipoca desenhando a quantidade de 

moedas. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=LPHHe31GwIs - 

Vamos aprender a contar e identificar quantidades? 

 

 

❖ Linguagem oral e escrita ONLINE 

Conteúdo:  

Linguagem Oral e 

escrita 

Atividade 32/33(Explorar em atividades 2) Pág. 73/75 

Objetivos Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação. 

Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a 

seus interesses e necessidades em situações diversas. 

Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a 

questões sobre natureza, seus fenômenos, sua conservação. 

 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Apostila, lápis de cor, lápis grafite e borracha. 

Estratégias Peça para a criança acompanhar a leitura do texto e conversar 

sobre o tema. Depois na página 75 peça para ela apreciar a obra de 

Tarsila do Amaral. Em uma folha em branco peça para ela fazer 

um desenho que lembre o tema da obra de Tarsila “Frutas”. Obs: 

na aula online será conversado sobre quem foi Tarsila e sua obra. 

https://www.youtube.com/watch?v=LPHHe31GwIs


Link: https://www.youtube.com/watch?v=GWFqSpUwKuA - 

Musicalização - Paisagens sonoras sobre obras de Tarsila do 

Amaral. 

 

 

❖ Linguagem oral e escrita PARA CASA 

Conteúdo:  

Linguagem Oral e 

escrita/ 

Atividade 15 (Explorar em atividades 2) Pág. 37 Enviar uma 

foto da atividade no ícone de tarefa na Plataforma. 

Objetivos  Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação. 

Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a 

seus interesses e necessidades em situações diversas. 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Apostila, lápis grafite, lápis de cor e borracha. 

Estratégias Brinque de roda com a criança cantando a canção “Se essa rua 

fosse minha” e depois peça para ela representar esse momento com 

um desenho ou uma foto de vocês brincando. 

 

 

Sexta-feira 03/07 

❖ Linguagem oral e escrita ONLINE 

Conteúdo:  

Linguagem Oral e 

escrita/Artes 

Atividade 34 (1,2,3...vai começar o alfabeto) Pág. 97/99 

Objetivos Conhecer as letras do alfabeto 

Levantar hipóteses sobre gêneros textuais. 

Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a 

seus interesses e necessidades em situações diversas. 

 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Apostila, lápis grafite e borracha 

Estratégias Explore com a criança a letra F e seu formato. Pergunte à ela se 

conhece palavras com o som de F. Depois, faça a leitura do poema 

e na página 99 peça a ela que ajude a formiga encontrar a saída do 

formigueiro. 

 

 

❖ Matemática ONLINE 

Conteúdo:  

Linguagem Oral e 

escrita 

Atividade 35 (1,2,3...vai começar o alfabeto) Pág. 101/103 

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


Objetivos Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a 

seus interesses e necessidades em situações diversas. 

Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a 

questões sobre natureza, seus fenômenos, sua conservação. 

 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Apostila, lápis grafite, lápis de cor e borracha. 

Estratégias Peça para a criança cobrir o tracejado da letra F e depois pintar as 

folhas que tenham a letra F. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=6hkY-nqjdMs - Por que 

as formigas andam em fila? #Ticolicos|EP44 

  

 

❖ Linguagem oral e escrita PARA CASA 

Conteúdo:  

Linguagem Oral e 

escrita/Artes 

Atividade 16 (Explorar para casa 2) Pág. 39 Enviar uma foto da 

atividade no ícone de tarefa na Plataforma. 

Objetivos Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação. 

Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a 

seus interesses e necessidades em situações diversas. 

Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a 

questões sobre natureza, seus fenômenos, sua conservação. 

 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Apostila, revistas, cola e tesoura. 

Estratégias Peça para a criança recortar e colar imagens de duas manifestações 

artísticas realizadas nas ruas de uma cidade. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6hkY-nqjdMs
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Ticolicos

