
 

                                   21 a 25 de Setembro  1º ESTÁGIO 

 

DATA: 21/09/2020 SEGMENTO:  

Educação Infantil 

DISCIPLINA:  DESCOBRINDO O SEGREDO FOLHA 63  

HORÁRIO: 14:30 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Boas-vindas: Acolhimento Aula ao vivo 

Músicas da rotina; cumprimento, previsão 
do tempo, calendário e informações da 
aula. 

 

Aula ao vivo 

Para trabalhar as letras do alfabeto de 
forma concreta no início da aula, 
levaremos uma caixa com as letras. 
Escolheremos uma criança para dizer o 
nome das letras sorteadas. Quando 
acertar a letra, pediremos que diga o nome 
de um objeto ou de uma pessoa que se 
inicie com aquela letra. 

 

 

Aula ao vivo 

Pesquisar os animais pintados na 
atividade.  

Atividade pós-classe 

Atividade com letras móveis Sugestão de 
atividades 

Jogo da memória Sugestão de 
atividades 

Momento Leitura Sugestão de 
atividades 

Lanche Sugestão de 
atividades 

Aula de Ed. Física  Ao Vivo 

Atividade recorte e colagem: Vogais Sugestão de 
atividades 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              21 a 25 Setembro                         

 

 

 

 

DATA: 21/09/2020 SEGMENTO: E. I 

DISCIPLINA: Educação Física 

HORÁRIO: 16h05min as 16h35min 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Boas-vindas Aula ao vivo 

Coordenação motora e 
lateralidade 

Aula ao vivo / vídeo 
aulas/Imagens 

brincadeiras Aula ao vivo / Chat  

A disposição dos pais Atividade pós-classe 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           21 a 25 de Setembro                       

O CIRCO: https://www.youtube.com/watch?v=qmUQr3zrqXM&t=138s 

DATA: 22/09/2020 SEGMENTO:  

Educação 

 Infantil 

DISCIPLINA:  DO QUE MAIS GOSTAMOS NO CIRCO FOLHA 
67 

HORÁRIO: 14:30 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Boas-vindas: Acolhimento Aula ao vivo 

Músicas da rotina; cumprimento, previsão 
do tempo, calendário e informações da 
aula. 

 

Aula ao vivo 

Analisar os dados resultantes de uma 
pesquisa mostra-se uma atividade de 
interesse para as crianças. Porém, muitas 
vezes, elas precisam apurar o olhar para 
poder ler as informações com mais 
precisão. Pode ser que nem todas as 
crianças conheçam as atrações do circo 
mencionadas; por isso, mostraremos fotos 
ou vídeos que possam ajudá-las a dar 
sentido à leitura do resultado da pesquisa.  

 

 

 

 

Aula ao vivo 

Conversar com os familiares.  Atividade pós-classe 

Atividade de recorte  Sugestão de 
atividades 

Momento leitura   Sugestão de 
atividades 

Desenho referente a leitura    Sugestão de 
atividades 

Lanche  Sugestão de 
atividades 

Aula de Inglês Ao vivo 

Brincadeira: Morto Vivo  Sugestão de 
atividades 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           21 a 25 de Setembro                        

 

 

 

 

DATA: 22/09 SEGMENTO:  EFI 

DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA 

HORÁRIO: 16h05min as 16h35min 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Boas-vindas Aula ao vivo 

Days of the Week Aula ao vivo  

Como pronunciar os 
dias da semana. 

Aula ao vivo  

Week and Weekend Atividade pós-classe 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         21 a 25 de Setembro 

O QUE TEM NO CIRCO: https://www.youtube.com/watch?v=xkob7gsC1lk 

DATA: 23/09/2020 SEGMENTO:  

Educação Infantil 

DISCIPLINA: LISTA: O QUE TEM NO CIRCO FOLHA 69  

HORÁRIO: 14:30 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Boas-vindas: Acolhimento Aula ao vivo 

Músicas da rotina; cumprimento, previsão 
do tempo, calendário e informações da 
aula. 

 

Aula ao vivo 

Antes de iniciar a atividade, em roda de 
conversa, explicaremos às crianças a 
função social de fazer listas. 
Perguntaremos a elas se já fizeram 
alguma lista em casa (de compras, de 
desejos etc.) e com qual objetivo. Iremos 
ler a lista, transcrita no material, dos itens 
que existem no circo, explicando-lhes os 
termos que porventura não conhecerem. 
Pediremos a elas que acompanhem a 
leitura com o dedo, palavra por palavra. 
Em seguida iremos ajudar a copiar as 
palavras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula ao vivo 

Brinquedos Atividade pós-classe 

Momento Leitura  Sugestão de 
atividades 

Desenho livre   Sugestão de 
atividades 

Jogo da memória     Sugestão de 
atividades 

Lanche  Sugestão de 
atividades 

Aula de música   Ao vivo 

Cineminha em casa  Sugestão de 
atividades 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            21 a 25 de Setembro  

 

 

 

 

DATA: 23/09/2020 – 16:05h às 16:35h SEGMENTO: 
Educação Infantil 

DISCIPLINA: Musicalização 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Boas-vindas Aula ao vivo 

Novidade da semana (bate – papo). Enquete/ Chat 

Ritmo com cabo de vassoura – recurso 
utilizado vídeo 

Apreciação 

https://www.youtube.com/watch?v=_Tz7KROhu
Aw 

 

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=Hew4Cywa
PgE 

Atividade pós-
classe 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Tz7KROhuAw
https://www.youtube.com/watch?v=_Tz7KROhuAw
https://www.youtube.com/watch?v=LSTpzZ-bbtE
https://www.youtube.com/watch?v=LSTpzZ-bbtE
https://www.youtube.com/watch?v=Hew4CywaPgE
https://www.youtube.com/watch?v=Hew4CywaPgE


                                                                            21 a 25 de Setembro  

 

DATA: 24/09/2020 SEGMENTO:  

Educação Infantil 

DISCIPLINA: VAMOS COLORIR O CIRCO FOLHA 71 

HORÁRIO: 14:30 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Boas-vindas: Acolhimento Aula ao vivo 

Músicas da rotina; cumprimento, previsão 
do tempo, calendário e informações da 
aula. 

 

Aula ao vivo 

Conversaremos com as crianças sobre os 
diferentes artistas que um circo tem, como 
mágicos, equilibristas e palhaços. 
Perguntaremos como imaginam que seja 
uma aula de circo. Incentivaremos as 
crianças a usarem a criatividade para 
realizar a colagem no material da forma 
mais colorida possível. 

 

 

Aula ao vivo 

Alfabeto  Atividade pós-classe 

Momento Leitura  Sugestão de 
atividades 

Desenho livre   Sugestão de 
atividades 

Jogo da memória     Sugestão de 
atividades 

Lanche  Sugestão de 
atividades 

Atividade de recorte: Alimentos saudáveis   Sugestão de 
atividades 

Cineminha em casa  Sugestão de 
atividades 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           21 a 25 de Setembro  

 

DATA: 25/09/2020 SEGMENTO:  

Educação Infantil 

DISCIPLINA:  LIVRO PROJETOS: UMA CASA DE MADEIRA 
FOLHA 15 

HORÁRIO: 14:30 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Boas-vindas: Acolhimento Aula ao vivo 

Músicas da rotina; cumprimento, previsão 
do tempo, calendário e informações da 
aula. 

 

Aula ao vivo 

Juntos faremos uma casinha com 
palitos. 

 

 

Aula ao vivo 

Desenho livre. Atividade pós-classe 

Atividade com letras móveis Sugestão de 
atividades 

Jogo da memória Sugestão de 
atividades 

Momento Leitura Sugestão de 
atividades 

Lanche Sugestão de 
atividades 

Brincadeiras Sugestão de 
atividades 

Atividade recorte e colagem: Vogais Sugestão de 
atividades 

TOTAL 

 


