
                                               10/08 a 14/08           2º ESTÁGIO              

                                   
 

DATA: 10/08 

 Aula das 13:00 as 14:00hs 

SEGMENTO: Educação 
Infantil 

DISCIPLINA: Educação Infantil 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Boas vindas Ao vivo 

 Música  da Rotina, Cumprimento, 
tempo, calendário. 

Ao vivo 

Livro integrado pag: 25 e encarte 
123 

 Relembrar os principais 
assuntos levantados durante o 
projeto sobre os animais e seu 
habitat. Realizar a atividade do 
material  Explorar a escrita das 
palavras e também de palavras 
semelhantes já apresentadas. 
Incentivar as crianças a 
problematizar o fato de muitos 
animais viverem em mais de um 
ambiente, transitando entre eles 
constantemente. Na colagem 
dos adesivos, permitir que um 
mesmo animal seja associado a 
mais de um habitat. 
https://www.youtube.com/watch?v=Bumq
_vxbbI0 

Ao vivo 

Trabalhar com as dúvidas das 
crianças 

 

Ao vivo 

Momento Leitura Sugestão de atividades 

Desenho referente  a leitura Sugestão de atividades 

Lanche  

Cineminha em casa Sugestão de atividades 

Atividades com bloco de montar Sugestão de atividades 

Brincadeira morto e vivo Sugestão de atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bumq_vxbbI0
https://www.youtube.com/watch?v=Bumq_vxbbI0


                                                                                             10/08 a 14/08                         

 

 

 

DATA: 10/08/2020 SEGMENTO:E I 

DISCIPLINA: Educação Física 

HORÁRIO: 15h30min as 16h 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Boas-vindas Aula ao vivo 

Lateralidade e brincadeiras Aula ao vivo / 
contestes/imagens 

Dúvidas  Aula ao vivo / Chat  

A disposição dos pais Atividade pós-classe 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                            10/08 a 14/08                                          

 

 

 

 

DATA: 11/08 

Aula das 13:00 as 14:00hs 

SEGMENTO: 
Educação    Infantil 

DISCIPLINA Educação Infantil 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Boas vindas Ao vivo 

 Música  da Rotina, Cumprimento, tempo, 
calendário. 

Ao vivo 

Livro integrado pag: 27, 29 e encarte 105 

Com as crianças, pontuar os tipos de animais e 
vegetais usando letras móveis, os respectivos 
nomes.. Depois de as crianças terem formado 
as palavras, transcreva-as no quadro, em forma 
de lista. Classificar, com a ajuda delas, os 
alimentos como sendo vegetais ou animais. 
Para a atividade do material, incentivar  as 
crianças a criar uma lista dos animais e vegetais 
consumidos pelos seres humanos. Em seguida, 
pedir que colem as figuras dos animais do 
encarte na ordem em que são consumidos na 
cadeia alimentar. Auxiliar durante todo o 
processo. Para complementar a atividade, 
ensine para elas a canção “A velha a fiar”, que, 
de uma forma divertida, exemplifica um ciclo 
que lembra uma cadeia 
alimentarhttps://www.youtube.com/watch?v=zZ66hOHQgDE 

Ao vivo 

 Trabalhar com as dúvidas das crianças 

 

Ao vivo 

Jogo da memória Sugestão de 
atividades 

Atividade de recorte  e colagem: vogais Sugestão de 
atividades 

Lanche  
  

Desenho livre  Sugestão de 
atividades 

Leitura  Sugestão de 
atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zZ66hOHQgDE


 

 

                                                                                             10/08 a 14/08                                             

 

 

DATA: 12/08 

Aula das 13:00 as 14:00hs 

SEGMENTO: Educação 
Infantil 

DISCIPLINA: Educação Infantil 

ATIVIDADE  FERRAMENTA 

Boas vindas Ao vivo 

 Música  da Rotina, Cumprimento, 
tempo, calendário. 

Ao vivo 

  Livro integrado pag: 31 

Nesta atividade, além do 
registro dos números no 
calendário, explorar a noção de 
tempo. Apresentar às crianças 
as medidas de tempo mais 
usadas. Observar com elas que, 
para alguns acontecimentos, 
como saída da escola, usamos 
as horas como medida de 
tempo; já para outros 
acontecimentos, por exemplo, 
as férias, em geral usamos os 
meses. Fazer uma lista no 
quadro de diversas situações do 
dia a dia e perguntar a elas qual 
medida de tempo seria mais 
adequada usar para cada uma 
delas e por quê. Relembrar os 
meses do ano e os numerais 
que os representam, usando um 
calendário. Por fim, ajudar as 
crianças a completar o 
calendário ilustrado e, em 
seguida, auxiliar as no registro 
das respostas às perguntas. 

. 

Ao vivo 

Trabalhar com as dúvidas das 
crianças 

Ao vivo 

Atividade de recorte: alimentos 
saudáveis 

Sugestão de atividades 

Jogos Sugestão de atividades 

Lanche   

 Atividades com letra móvel Sugestão de atividades 

Cineminha em casa Sugestão de atividades 

Brincadeira  Sugestão de atividades 

 

 



                                                                                             10/08 a 14/08                         

 

 

DATA: 12/08/2020 - 15:30h às 16:00h SEGMENTO: 
Educação 
Infantil 

DISCIPLINA: Musicalização 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Boas-vindas Aula ao vivo 

Revisão do conteúdo da aula anterior. Devolutiva 
das atividades. 

Enquete/ Chat 

Parlendas – recurso utilizado vídeo. 

Folclore - recurso utilizado vídeo. 

Apreciação musical (Escuta folclore) – recurso 
utilizado vídeo. 

Relaxamento – recurso utilizado vídeo. 

Aula ao vivo / 
animação 

Dúvidas sobre a aula Aula ao vivo / 
Chat  

Apreciação musical 

https://www.youtube.com/watch?v=LSTpzZ-bbtE 

Atividade pós-
classe 

Apreciação musical 

https://www.youtube.com/watch?v=Hew4CywaPgE 

 

Atividade pós-
classe 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LSTpzZ-bbtE
https://www.youtube.com/watch?v=Hew4CywaPgE


 

 

                                                                                            10/08 a 14/08                         

 

DATA: 13/08 

Aula das 13:00 as 14:00hs 

SEGMENTO: Educação 
Infantil 

DISCIPLINA: Educação Infantil 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Boas vindas Ao vivo 

 Música  da Rotina, Cumprimento, 
tempo, calendário. 

Ao vivo 

Livro integrado pag 33, 35 

Nesta sequência de atividades, 
retomamos alguns temas 
trabalhados em atividades 
anteriores. É fundamental que 
as crianças tenham acesso à 
visualização de um quadro 
numérico de consulta nesta fase 
de aquisição da linguagem 
matemática e do sistema 
numérico. Preparar alguns 
cartões de papel enumerados 
de 1 a 30. Brincar com elas de 
adivinhar qual é o cartão que 
você está segurando por meio 
de dicas, como “É maior que 10 
e está entre 13 e 15. Que 
número é?  

Ao vivo 

  Ao vivo 

Momento Leitura Sugestão de atividades 

Desenho livre Sugestão de atividades 
  

Cineminha em casa Sugestão de atividades 

Jogo da memória Sugestão de atividades 

Atividade com tinta Sugestão de atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         10/08 a 14/08                             

 

 

DATA: 14/08 

Aula das 13:00 as 14:00hs 

SEGMENTO: Educação 
Infantil 

DISCIPLINA: Educação Infantil 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Boas vindas Cumprimento Ao vivo 

Livro integrado pag 37, 39 

Nesta atividade, convidar as 
crianças a explorar o alfabeto 
móvel, internalizando as curvas 
das letras, seu formato etc.. 
Depois, solicitar que observem 
as ilustrações e usem as letras 
específicas de cada círculo para 
formar as palavras referentes a 
cada ilustração. 

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

=emxbXiUZ1i0 

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

=aLjfJiuWQic 

 

   

 Despedida Ao vivo 

Momento Leitura Sugestão de atividades 

Desenho livre Sugestão de atividades 
  

Cineminha em casa Sugestão de atividades 

Jogo da memória Sugestão de atividades 

Atividade com tinta Sugestão de atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=emxbXiUZ1i0
https://www.youtube.com/watch?v=emxbXiUZ1i0
https://www.youtube.com/watch?v=aLjfJiuWQic
https://www.youtube.com/watch?v=aLjfJiuWQic


                                                                                             10/08 a 14/08                         

 

 

 

DATA: 14/08 SEGMENTO:  EFI 

DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA 

HORÁRIO: 15h30min as 16h00min 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Boas-vindas Aula ao vivo 

Alfabeto com fonemas Aula ao vivo  

Bingo com as letras. Aula ao vivo  

Prática do alfabeto. Atividade pós-classe 

  

 

 


