
 

 

Planejamento 1º Estágio A de 14 de dezembro a 18 de 

dezembro. 

 

Segunda-feira 14/12 

❖ Linguagem oral e escrita ONLINE 

Conteúdo:  

Língua Portuguesa/ 

Enfeite de Natal 

Objetivos 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 

Folhas coloridas, barbante, cola, tesoura, lantejoula, gliter, 

botões 

Estratégias Faça o molde de aproximadamente 6 círculos e peça para a 

criança recortar. Depois, junto com ela enfeite os círculos e vá 

colando um do lado do outro em um barbante. Enfeite algum 

lugar da casa ☺ 

 

Conteúdo:  

Língua Portuguesa/ 

Escrita de palavras 

Objetivos Escrever e reconhecer o nome dos amigos da turma 

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 

Caderno de desenho 

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 



Estratégias Escreva três palavras: bolo, casa e macaco. Peça para a criança 

escrever qual é a primeira e a última letra de cada palavra e fazer 

um desenho representando as palavras. 

 

 

Terça-feira 15/12 

❖ Linguagem oral e escrita - ONLINE 

Conteúdo:  

Linguagem Oral e 

escrita/ 

Massinha  

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. 

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando 

suas propriedades. 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Ingredientes: 

2 copos de farinha de trigo 

 

1 colher (chá) de óleo 

 

1 copo de água; 

 

½ copo de sal 

 

Corante alimentício 

Estratégias Peça para a criança misturar a farinha com o sal, depois a água e 

por último o óleo. Se ficar muito dura acrescentar aos poucos mais 

água e se ficar mais mole acrescentar trigo. Se tiver corante 

colorido pode acrescentar na água antes de colocar. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=pgc5yMjq6Hg 

 

 

Quarta-feira 16/12 

❖ Linguagem oral e escrita - ONLINE 

Conteúdo:  

Linguagem Oral e 

escrita/ 

Brincando com a massinha 

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. 

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. 



Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, 

aliterações e ritmos. 

Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em 

portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação 

gráfica e/ou de leitura. 

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando 

suas propriedades. 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Massinha 

Estratégias Peça para a criança fazer o formato de algumas letras: A-E-I-O-U-

B-J-L-M  

 

❖ Linguagem oral e escrita ONLINE 

Conteúdo:  

Linguagem Oral e 

escrita/ 

Brincadeiras com música! 

Objetivos  Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com 

conflitos nas interações com crianças e adultos. 

Desenvolver habilidades manuais. 

Conhecer outras possibilidades de manusear os tecidos. 

Usar a criatividade para realizar a atividade. 

 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Nenhum 

Estratégias Coloque cantigas para a criança ouvir e juntos cantem, dancem e 

brinquem de estátua. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls 

 

Quinta-feira 17/12 

❖ Linguagem oral e escrita ONLINE 

Conteúdo:  

Língua Portuguesa/ 

Caixa surpresa. 

Objetivos Escrever e reconhecer o nome dos amigos da turma 

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 

Caixa de sapato com um objeto que possa ser escondido dentro 

dela. 

Estratégias Peça para a criança colocar um objeto na caixa e falar as 

características, tente descobrir o que ela escondeu. 



 

 

 

Sexta-feira 18/12 

 
❖ Linguagem oral e escrita ONLINE 

Conteúdo:  

Linguagem Oral e 

escrita 

Vídeo de Encerramento – Melhores momentos. 

Objetivos 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. 

Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, 

aliterações e ritmos. 

Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em 

portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação 

gráfica e/ou de leitura. 

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando 

suas propriedades. 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Nenhum 

Estratégias Assistir junto com a criança o vídeo de Encerramento do Ano 

 

❖ Linguagem oral e escrita ONLINE 

Conteúdo:  

Linguagem Oral e 

escrita 

Amigo secreto, brincadeiras e lanche especial 

  

Objetivos Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em 

portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação 

gráfica e/ou de leitura. 

 

Recursos didáticos - 

Metodológicos 

Desenho/Lanche especial 

Estratégias Nessa atividade, a criança já estará sabendo quem tirou de amigo 

secreto e fará um desenho para o amigo para apresentar na aula. 

Depois, vamos fazer um lanche especial para encerrarmos as 

aulas. 

 


