
 

 

Planejamento 1º Estágio A de 28 de setembro a 2 de outubro. 

 

Segunda-feira 28/09 

❖ Linguagem oral e escrita ONLINE 

Conteúdo:  

Linguagem Oral e 

escrita 

Atividade 18/19(Registro de um explorador) Pág.39/41 

Objetivos Identificar as lixeiras adequadas para o descarte correto dos lixos. 

Preservar o meio ambiente 

Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades 

artísticas, entre outras possibilidades. 

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando 

suas propriedades. 

 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Livro Registro de um Explorador, lápis grafite, lápis de cor e 

borracha. 

Estratégias Peça para a criança ligar na lixeira adequada e depois fazer um 

desenho de algum brinquedo que ela poderia construir utilizando 

materiais recicláveis. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=4PLar3ptpVA 

 

Terça-feira 20/09 

❖ Linguagem oral e escrita ONLINE 

Conteúdo:  

Língua Portuguesa/ 

Atividade 20(Registro de um explorador) Pág. 43 

Objetivos Relembrar os meios de comunicação. 

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. 

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

13:00 - 13:40 ROTINA - PROF DANI ROTINA - PROF DANI ROTINA - PROF DANI ED. FÍSICA (13:20 - 13:45) ROTINA - PROF DANI 

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

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



 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Livro Registro de um Explorador, lápis e borracha 

Estratégias Converse com a criança relembrando os meios de comunicação 

e peça para ela registrar com um desenho um meio de 

comunicação. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=x5Zi_-EQC_E 

 

❖ Linguagem oral e escrita PARA CASA 

Conteúdo:  

Língua Portuguesa 

Atividade 21(Registro de um Explorador) Pág. 45Enviar 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 

Livro Registro de um Explorador, lápis grafite e borracha 

Estratégias 
Pergunte para a criança qual o meio de comunicação que ela mais 

usa e escreva a palavra para ela copiar. 

 

Quarta-feira 30/09 

❖ Linguagem oral e escrita - ONLINE 

Conteúdo:  

Linguagem Oral e 

escrita/ 

Atividade diagnóstica 

Objetivos      A atividade diagnóstica tem como objetivo observar e analisar 

a evolução do processo de ensino x aprendizagem das crianças do 

1º Estágio A. Ela oferece ao professor ferramentas que 

possibilitam uma intermediação mais eficaz, pois é possível 

identificar algumas objeções específicas no aprendizado e projetar 

novas estratégias, enriquecendo as aulas e contribuindo para este 

processo. 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Caderno de desenho, lápis grafite, de cor, borracha, revistas, cola 

e tesoura. 

Estratégias A atividade diagnóstica será aplicada para observar o 

desenvolvimento da criança. Estará em formato de apresentação 

disponível na plataforma. 

 

 



Quinta-feira 01/10 

❖ Linguagem oral e escrita - ONLINE 

Conteúdo:  

Linguagem Oral e 

escrita/ 

Tema 7 e Atividade 1(Explorar em atividades 4) Pág. 9/11 

Objetivos  Conhecer os meios de transporte 

Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades 

artísticas, entre outras possibilidades. 

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando 

suas propriedades. 

 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Explorar em atividades 4, lápis grafite, lápis de cor e borracha. 

Estratégias Peça para a criança observar a imagem e descrever o que ela vê. 

Converse sobre os meios de transporte e na atividade 2 peça para 

ela marcar um x nos meios de transporte que já utilizou. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=oEi7COjBrTk 

 

Conteúdo:  

Linguagem Oral e 

escrita/ 

Atividade 3(Explorar em atividades 4) Pág. 13 

Objetivos  Identificar os meios de transporte. 

Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por 

meio de linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, 

desenhos e outras formas de expressão. 

Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a 

seus interesses e necessidades em situações diversas. 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Explorar em atividades 4, lápis grafite, lápis de cor e borracha. 

Estratégias Cante a música com a criança e depois peça para ela registrar com 

um desenho de acordo com o tema da música. 

 

 

❖ Linguagem oral e escrita PARA CASA 

Conteúdo:  

Linguagem Oral e 

escrita/Artes 

Atividade Tema 7(Explorar para casa 4) Pág. 9 Enviar uma foto 

da atividade no ícone de tarefa na Plataforma. 

Objetivos Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a 

seus interesses e necessidades em situações diversas. 

Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação. 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Livro Explorar para casa 4, lápis grafite, lápis de cor e borracha 



Estratégias Peça à criança que observe e descreva a ilustração. Oriente-a, em 

seguida, a pintar o desenho da página. Estimule-a a nomear as 

cores usadas para colorir a atividade. 

 

Sexta-feira 02/10 

❖ Linguagem oral e escrita ONLINE 

Conteúdo:  

Linguagem Oral e 

escrita 

Atividade 4/5 (Explorar em atividades 4) Pág.15/17 

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. 

Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por 

meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, 

desenhos e outras formas de expressão. 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Explorar em atividades 4, lápis grafite, lápis de cor e borracha. 

Estratégias Peça para a criança observar a imagem e descrever o que sente ao 

vê-la. Na atividade peça para ela responder as perguntas sobre os 

meios de transporte. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=6TgamyHBv4c 

 

Conteúdo:  

Língua Portuguesa 

Projeto Leitura 

Objetivos Desenvolver a coordenação motora fina. 

Desenvolver a criatividade, concentração e oralidade. 

Estimular o raciocínio lógico-matemático 

Brincar de faz-de-conta. 

 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Caderno de desenho ou folha de registro, lápis de cor, grafite e 

borracha 

Estratégias 
Após a leitura do livro peça para a criança registrar com um 

desenho a parte que ela mais gostou da história. 

 


