
 

                                             10 a 14 agosto   MATERNAL I 

                    

DATA: 10/08 SEGMENTO: 
EI 

DISCIPLINA: infantil 

HORÁRIO: 13h as 14h 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Acolhimento, combinados, Cumprimento, 
músicas da rotina e informações sobre a 
atividade. 

Aula ao vivo 

Atividade: livro paradidático, O leão e o Rato 

Pintura do rato com tinta guache. 

Aula ao vivo 

Folha:19 

Confecção de um golfinho com papelagem, 
materiais necessários folhas de jornal, bacia, 
cola liquida e água. 

Aula ao vivo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gDEnVgMcJ
D 

A Lenda da Iara Sereia: Turma do Folclore 

Despedida com musiquinhas 

Despedida 

Lanche 

 

Sugestão de 
atividades 

Descanso 

 

Sugestão de 
atividades 

Brinquedos pedagógicos Sugestão de 
atividades 

Atividade livre Sugestão de 
atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

                                                                                            10 a 14 agosto 

 

 

 

 

DATA: 11/08 SEGMENTO: EI 

DISCIPLINA: infantil 

HORÁRIO: 13h as 14h 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Acolhimento, combinados, 
Cumprimento, músicas da rotina e 
informações sobre a atividade. 

Aula ao vivo 

Atividade, folha: 21 

Colagem de areia colorida 

 

Aula ao vivo 

Confecção de um barquinho de papel. 

https://www.youtube.com/watch?v=8k
WNh4ubID0 

Apresentação de fotos das crianças 
em lugares que possuam água doce 
ou salgada. 

 

 

Aula ao vivo 

 

Despedida com musiquinhas 

 

Despedida 

Lanche 

 

Sugestão de atividades 

Descanso 

 

Sugestão de atividades 

Atividade dirigida Sugestão de atividades 

Atividade livre Sugestão de atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            10 a 14 agosto 

 

 

 

 

DATA: 12/08 SEGMENTO: EI 

DISCIPLINA: infantil 

HORÁRIO: 13h as 14h 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Acolhimento, combinados, Cumprimento, 
músicas da rotina e informações sobre a 
atividade. 

Aula ao vivo 

Folha:23 

Colagem de linhas, barbante ou lã, para 
representar uma rede de pescaria.  

 

Aula ao vivo 

Brincadeira dirigida ao som de “Suite do 
pescador”, materiais necessários uma toalha de 
banho e um barquinho de papel realizado na 
aula anterior. 

Aula ao vivo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w56Z6FG8fp
8 Lenda da Vitória Régia: Turma do Folclore 

 

Despedida com musiquinhas. 

Despedida 

Lanche 

 

Sugestão de 
atividades 

Descanso 

 

Sugestão de 
atividades 

Brincar de imitar animais Sugestão de 
atividades 

Atividade livre Sugestão de 
atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w56Z6FG8fp8
https://www.youtube.com/watch?v=w56Z6FG8fp8


                                                                                             10 a 14 agosto 

    

 

 

 

 

DATA: 13/08 SEGMENTO: 
EI 

DISCIPLINA: infantil 

HORÁRIO: 13h as 14h 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Acolhimento, combinados, Cumprimento, 
músicas da rotina e informações sobre a 
atividade. 

Aula ao vivo 

Atividade: folha 25 

Os alunos irão colorir a água em forminhas 
de gelo com anilina e, em seguida colocar 
para congelar. Iremos usa-las na próxima 
aula. 

 

Aula ao vivo 

Brincadeira dirigida com peças de lego.  

Aula ao vivo 

 

Despedida com musiquinhas 

 

 

Despedida 

Lanche Sugestão de 
atividades 

Descanso 

 

Sugestão de 
atividades 

Musiquinhas Sugestão de 
atividades 

Atividade livre Sugestão de 
atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             10 a 14 agosto 

  

 

 

DATA: 14/08 SEGMENTO: EI 

DISCIPLINA: infantil 

HORÁRIO: 13h as 14h 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Acolhimento, combinados, Cumprimento, músicas 
da rotina e informações sobre a atividade. 

Aula ao vivo 

Folha:25 ( continuação) 

Entregar os cubinhos de gelo para as crianças em 
um pratinho fundo e colocar cola liquida, deixar 
que observem e percebam que isto é o gelo 
derretendo, em seguida misturar com a cola e 
realizar a pintura proposta.  

 

 

Aula ao vivo 

Apresentação de imagens de animais que vivem 
nas geleiras. 

Aula ao vivo 

 

Despedida com musiquinhas Despedida 

Lanche 

 

Sugestão de 
atividades 

Descanso 

 

Sugestão de 
atividades 

Desenho livre Sugestão de 
atividades 

Atividade livre Sugestão de 
atividades 

 

 

 


