
 

                                           01 a 05 de Março    1º ESTÁGIO 

 

DATA: 01/03/2021 SEGMENTO:  

Educação Infantil 

DISCIPLINA:  COMO EU ME VISTO FOLHA 53- LIVRO 
INTEGRADO       

HORÁRIO: 13:05 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Boas-vindas: Acolhimento, apresentação 
das professoras, coordenação, direção, 
secretaria e zeladoria.  

Aula ao vivo 

Explore com as crianças a ideia de que as 
roupas dizem muito sobre a nossa cultura e 
sobre os nossos hábitos. Peça a elas que 
procurem, em jornais e revistas, imagens de 
pessoas usando roupas diferentes. Peça-lhes 
também que observem as imagens da 
atividade e compartilhem com os colegas o 
que pensam sobre cada uma. Após essa troca 
de impressões, conte às crianças a origem de 
cada uma delas — Japão, Escócia e Índia.   

 

Aula ao vivo 

Finalização da aula.   

Aula ao vivo 

Numerais  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       01 a 05 de Março    

 

 

 

 

 

DATA: 01/03/2021 SEGMENTO: E. I 

DISCIPLINA: Educação Física 

HORÁRIO: 13h45min as 14h30min 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Combinados da aula Aula ao vivo 

Conhecendo o corpo e 
noções de tempo  

Aula ao vivo presencial 
e online 

Brincadeiras Aula ao vivo / Chat  

Higienização dos materiais Ao vivo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        01 a 05 de Março     

 

DATA: 02/03/2021 SEGMENTO:  

Educação Infantil 

DISCIPLINA: COM QUE ROUPA VOU FOLHA 59 – LIVRO 
INTEGRADO     

HORÁRIO: 13:00 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Boas-vindas: Acolhimento Aula ao vivo 

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

 

Aula ao vivo 

Na atividade do material, separe a turma 
em grupos para cada um escolher a roupa 
adequada do encarte para as 
personagens Lidiane e Jaiminho, de 
acordo com o clima, frio ou quente, e o 
horário, dia ou noite. É importante mostrar 
às crianças que as roupas que usamos, 
além de refletir nosso gosto pessoal, são 
influenciadas por algum motivo externo 
natural, como as estações do ano, ou 
social, como a moda ou os costumes 
locais. Explore com elas as partes do 
corpo dos bonecos. Na sequência, elas 
retiram os adesivos do encarte e colam as 
roupas nas personagens, enfeitando-as. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 01 a 05 de Março    

 

 

 

 

DATA: 05/03 SEGMENTO:  EFI 

DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA 

HORÁRIO: 13h as 13h30min 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Boas-vindas Aula ao vivo 

Animais selvagens Aula ao vivo  

Animais domésticos.  Aula ao vivo  

Game: Simon said Atividade pós-classe 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         01 a 05 de Março   

 

DATA: 03/05/2021 SEGMENTO:  

Educação Infantil 

DISCIPLINA: ROUPA DE FRIO ROUPA DE CALOR! FOLHA 61 
– LIVRO INTEGRADO   

HORÁRIO: 13:00 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Boas-vindas: Acolhimento Aula ao vivo 

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

 

Aula ao vivo 

Para realizar a atividade do material, leve 
a turma de volta à sala e peça às crianças 
que localizem em revistas imagens de 
pessoas. Assim que as forem 
encontrando, pergunte-lhes se a roupa 
que vestem é mais adequada aos dias 
quentes ou frios. Vá separando as figuras 
e ajude-as a recortá-las. Para finalizar, 
oriente-as a fazer a colagem de acordo 
com o que foi solicitado. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         01 a 05 de Março   

 

 

 

 

DATA: 03/03/2021 – 13:45h às 14:30h SEGMENTO: 
Educação Infantil 

DISCIPLINA: Musicalização 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Boas-vindas Aula ao vivo 

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

Apresentação 

Escuta e apreciação 

Musica: Que nome é esse. 

Desenvolvimento 

Aquecimento vocal 

Conhecendo os sons do ambiente 

Um novo instrumento 

Finalização 

Apresentação do projeto “Minha família ouve o 
que?” 

 

Aula ao vivo / 
animação 

Dúvidas sobre a aula Aula ao vivo / Chat  

Apreciação musical Atividade pós-
classe 

Desenhar a música apreciada. Atividade pós-
classe 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         01 a 05 de Março    

 

DATA: 04/03/2021 SEGMENTO:  

Educação Infantil 

DISCIPLINA: QUE BAGUNÇA FOLHA 63 – LIVRO INTEGRADO    

HORÁRIO: 13:00 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Boas-vindas: Acolhimento Aula ao vivo 

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

 

Aula ao vivo 

Converse com as crianças sobre o quarto 
delas: como o organizam, como encontram 
seus objetos pessoais, onde guardam as 
roupas limpas etc. Aproveite a oportunidade 
para chamar a atenção à importância de 
manter as coisas organizadas e permita que 
elas compartilhem como isso é feito em suas 
casas. Em seguida, explore o desenho e peça-
lhes que identifiquem semelhanças e 
diferenças entre o quarto de Kiara e o quarto 
delas. Depois, oriente-as a localizar e a pintar 
as camisetas encontradas. Faça a contagem 
coletiva e registre o numeral 3 no quadro da 
sala. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                         01 a 05 de Março      

 

DATA: 05/03/2020 SEGMENTO:  

Educação Infantil 

DISCIPLINA: AS CORES DAS ROUPAS FOLHA 65 – LIVRO 
INTEGRADO     

HORÁRIO: 13:00 

ATIVIDADE FERRAMENTA 

Boas-vindas: Acolhimento Aula ao vivo 

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

 

Aula ao vivo 

Brinque com elas de “Elefante colorido”. 
Comece comandando a brincadeira. Diga 
bem alto: “Elefante colorido”. Ensine as 
crianças a responder: “De que cor? ”. 
Então, você diz o nome de uma cor e elas 
têm que ir rápido tocar em um objeto com 
a cor solicitada. Sua função será correr 
atrás delas, tentando alcançá-las antes 
que toquem no objeto. Quando o 
encontram, estão salvas. Antes de solicitar 
que façam a pintura proposta no material, 
fixe a lista de cores na sala de aula. Assim, 
as crianças, com o suporte dessa lista, 
conseguem fazer a leitura das cores de 
cada peça de roupa. 

 

 

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 

 


