
PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES SEMANAIS 
COC ATIBAIA – EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
SEGUNDO ESTÁGIO B 

DATA ORIENTAÇÕES/TAREFAS 

29/06/2020 
Segunda-

feira  

Querida família, 

Abaixo estamos enviando todas as orientações para realizar a rotina 

dessa semana! Aproveitem!       

 

13:00 – 13:30 Brincadeira: Telefone sem fio  

  

13:30– 14:10 Aula ao vivo 

- Músicas de início “Boa tarde como vai você? 

- Rotina (música, calendário, parlenda). 

 

LIVRO:  INFANTIL 5 – EXPLORAR EM ATIVIDADES 2 
Página 63 – criar um objeto que representa um meio de 
comunicação utilizando sucata. Depois, faça um desenho do 
trabalho. 
Página 65 – desenhar a atividade com o tema comunicação que 
mais gostou. 
Objetivos da atividade: relembrar os meios de comunicação, 
expressar-se livremente por meio de desdenho, colagem... 
 
 
14:10 – 14:40 Aula de ARTES: Vídeo aula preparada pela Prof. 

Isabela 

 

 
14:40 – 15:00 ATIVIDADE  PARA CASA – Livro: Explorar Para 

Casa 2:  

Página 57 – complete a ilustração da tela do celular com os números 
que faltam. 
Página 61 - complete as palavras. 

15:00 – 15:30 HORA DO LANCHE! 😊 

 
15:30 – 16:00 Momento leitura 
 
16:30 – 17:00 MASSINHA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Até amanhã!        



30/06/2020 
Terça-feira 

BOA TARDE TURMINHA!  

 

13:00 – 13:30 Momento recorte: Procurar imagens de meio de 

comunicação e recortar. 

(vamos utilizar essa imagem na atividade de hoje) 

 

13:30 – 14:10 Aula ao vivo com a prô Ju 

- Músicas de início “Boa tarde como vai você? 

- Rotina (música, calendário) 

- Parlenda: O seu tatu tá ai? 

 

LIVRO REGISTRO DE UM EXPLORADOR 

(Vivência recitar a parlenda do seu Tatu) 

Página 21 – colar imagens que representem meios de 

comunicação.  

Página 23 – desenhar você e um amigo realizando uma boa 
comunicação. 
Página 25 – escrever alguns números de telefone (um familiar pode 
escrever nessa atividade) 
Objetivos das atividades: Relembrar os meios de comunicação. 
 
 

14:15– 15:45 Aula ao vivo com professor Anderson 

 

14:40 – 15:00 Vídeo aula com o professor Anderson na 

plataforma.  

 

15:00-15:30 HORA DO LANCHE! 😊 

 

15:30-16:00  ATIVIDADE  Livro: Explorar Para Casa 2:  

Página 43 – Complete as falas de Tutu e Lina. 

 

16:00-16:30 Massinha 

 

16:30 – 17:00 Momento Leitura.  

Aproveite esse momento para ler um livro em família!       

 

 

Até amanhã! 

01/07/2020 
Quarta-feira 

BOA TARDE TURMINHA! 

 

13:00 – 13:30 Jogo da memória 

 

13:30 – 14:10 Aula ao vivo 

- Músicas de início “Boa tarde como vai você? 
- Rotina (música, calendário, parlenda). 
- Vivência relembrarmos o caminho que fazemos para chegarmos 
na nossa escola. 
LIVRO:  INFANTIL 5 – EXPLORAR EM ATIVIDADES 2 

Página TEMA 4 – observar a imagem. 

Página 71 – desenhe o caminho que você faz de casa para a escola. 



Objetivos das atividades: relembrar momentos na escola, demonstrar 

empatia pelos outros. 

 
 

14:10 – 14:40 Brincadeira vídeo aula com a Prof.Ju na 

plataforma. 
 
14:40 – 15:10 Hora do lanche ! 

 

 

15:10 – 15:40 Lição de casa: Livro Infantil 5 – Explorar Para Casa 2.  

Página TEMA 4 – cole imagens de atividades que você realiza na 

escola. 

Página 67 – faça um desenho da turma da escola realizando uma 

atividade. 

 

15:40 – 16:10 Brincadeira de palavras: Vamos brincar de forca ? 

Utilizem palavras simples, que encontramos no ambiente da 

escola (exemplos: cola, lápis, lousa) 

 

16:00 – 16:30 Momento leitura  
 

16:30 – 17:00 MASSINHA 

 

 

Até amanhã! 

02/07/2020 
Quinta-feira 

BOA TARDE TURMINHA!  

 

13:00 – 13:30 Jogo dos 5 erros disponível na plataforma. 

 

13:30 – 14:10 Aula ao vivo 

- Músicas de início “Boa tarde como vai você? 
- Rotina (música, calendário, parlenda). 
- Vivência para atividades do livro: Apresentar algumas fotos da 
nossa escola e conversar sobre a vizinhança. 

 

LIVRO: INFANTIL 5 – EXPLORAR EM ATIVIDADES 2 
Página 69 – Observe a Obra de artes: A AULA ACABOU - DE 
ELIZABETH FORBES, 1889.  
Página 73 – Desenhe a fachada da escola e escreva o nome dela. 
 
Objetivos das atividades: expressar-se por meio de desenho e 
escrita, desenvolver atitudes participação. 
 
14:10 – 14:50  Vídeo aula com o Prof. Gustavo na plataforma. 

 

14:40 – 15:00 Lição de casa: Livro Infantil 5 – Explorar Para Casa 2 
Página 69 – Desenhe o caminho que você faz de casa para a escola. 
Página 77 - Complete a palavra escola. Em seguida, recorte e cole 
palavras que começam com a letra E. 
 



15:00 – 15:30 HORA DO LANCHE! 😊 

 
15:30 – 16:00 Aula de música ao VIVO na plataforma com o 
Prof.Gustavo 
 
16:10 – 16:40 Momento leitura. 
 
16:40 – 17:00 Massinha 
 
 

Até amanhã!!  

 
 
 

03/07/2020 
Sexta-feira 

 

BOA TARDE TURMINHA!  

 

13:00 – 13:30 Hora do conto O papel que queria ser um 

barquinho : vídeo aula disponível na plataforma com a prô Cris 

 Registro: realizar o reconto da história através do desenho no 

caderno de artes. 

 

13:30 – 14:10 Aula ao vivo 

Vivência para atividades do livro: Apresentar fotos de diferentes 

espaços da nossa escola e conversar sobre as preferencias de 

cada um. 

 
LIVRO: INFANTIL 5 – REGISTRO DE UM EXPLORADOR 

Página 29 – Desenhar a nossa escola. 

Página 31 – Desenhar o lugar que mais gosta de estar na escola.  

Objetivos da atividade: relembrar os espaços da nossa escola, 

expressar sentimentos. 

 

14:10– 15:00 Brinquedo de casa 

 

15:00 – 15:30 HORA DO LANCHE! 😊 

 

15:30 – 16:00   Livro Infantil 5 – Explorar Para Casa 2 
Página 75 – Continue traçando as linhas sem esbarrar nos pontos. 

 

16:00 – 16:30 Momento leitura. 

 

16:30 – 17:00 MASSINHA 

 

ÓTIMO FIM DE SEMANA! 

 


