
Planejamento 1º Estágio - De 30 a 03 de abril. 

Segunda-feira  

v Linguagem oral e escrita 
Conteúdo: 
 Linguagem 

Atividade 38  (Explorar em atividades 1) 
Texturas 

Objetivos Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando 
suas propriedades. 
Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e 
diferenças. 
 

Recursos  Materiais macios e rugosos (lá, algodão, tecido, lixa, pedrinhas). 
Estratégias Separe materiais com diferentes texturas (áspero, liso, macio e 

rugoso). É muito importante proporcionar às crianças experiências 
envolvendo texturas para o desenvolvimento da percepção tátil. 
Vende os olhos da criança e coloque o material na sua mão, peça 
que sinta a textura e instigue ela falar as sensações que sentiu. 
Explique então a diferença entre as texturas. 
Para a atividade disponibilize cola branca, tesoura, tecidos e outros 
materiais macios e para os rugosos, folhas de lixas e outros 
texturizados. 

 

Terça-feira 

v Matemática 

Conteúdo: Atividade 20 (1,2,3...vai começar o alfabeto) 
Números 

Objetivos Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar 
o antes, o depois e o entre uma sequência. 
 

Recursos  Apostila, lápis, borracha. 
Estratégias Explore os números 1, 2 e 3 que já foram apresentados e a 

quantidade representada por eles. 
Peça à criança que identifique os numerais solicitados e 
acompanhe atividade para verificar se ela está fazendo sozinha e 
com autonomia. 
Circule o número 3 e depois pinte 3 crianças da imagem. 
Na página seguinte, ainda atividade 20, assinalar o numeral que 
represente o número de elementos em cada quadro. 

 

 

 

 



Quarta-feira 

v Linguagem 

Conteúdo: 
 

Atividade 9 (Explorar para casa 1) 
Texturas 

Objetivos Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando 
suas propriedades. 
Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e 
diferenças. 

Recursos  Apostila, lã, papel e cola. 
Estratégias Entregue à criança tiras de papel ou pedaços de lã coloridos e peça 

para ela representar os cabelos das figuras. 
 

Quinta-feira 

Conteúdo:  
Linguagem Oral e 
Escrita 

Atividade 10 (Explorar para casa 1) 
Nomes 

Objetivos 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  Apostila, lápis de cor, grafite e borracha. 
Estratégias Antes de iniciar a atividade pergunte a criança se ela se lembra dos 

amigos do COC (na contra capa da apostila tem todos e seus 
nomes). Depois fazendo o som das letras peça que ela identifique 
o nome com o respectivo desenho e escreva embaixo fazendo a 
cópia da escrita que está acima. 
 

 
 

Conteúdo:  
Língua Portuguesa 

Atividade 42 (Explorar em atividades 1) 
 5 erros 

Objetivos Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, 
jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música. 
Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, 
aliterações e ritmos. 
 

Recursos  Apostila, lápis grafite e borracha. 
Estratégias Peça à criança que observe a página de atividade e descreva a 

primeira ilustração. Em seguida, oriente-a a observar a segunda 
ilustração e buscar cinco diferenças em relação à primeira. Feita 
as observações orais, oriente-a encontrar novamente e marcá-las 
ou contorná-las, 

 
 



Sexta-feira 

Conteúdo:  
Matemática 

Atividade 44 (Explorar em atividades 1) 
 Números 

Objetivos Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas 
linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), 
em diferentes suportes. 

Recursos  Apostila, lápis grafite e borracha. 
Estratégias Mostre à criança a página de atividade e pergunte quantos 

tambores estão representados em cada um dos três grupos. 
Reproduza cada grupo no papel e escreva os numerais 
correspondentes abaixo deles. Em seguida, retome cada um dos 
grupos de tambores e oriente a criança a escrever o numeral no 
quadro e na linha indicada. 

 

 

 

Queridos alunos, com certeza logo estaremos juntos novamente! 

Um beijo cheio de saudades! 

Professora Dani 

 


