
 

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES SEMANAIS 
COC ATIBAIA – EDUCAÇÃO INFANTIL 

INFANTIL 5 – SEGUNDO ESTÁGIO C 

Querida família, 

Segue abaixo todas as orientações para realizar a rotina! Aproveitem! 

 

DATA ORIENTAÇÕES/TAREFAS 
 

12/10/2020 
2ª feira 

 
 

 

FELIZ DIA DAS CRIANÇAS!!        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13/10/2020 
3ª feira 

  
 

BOA TARDE TURMINHA! 

 

13:00 – 13:30 Vídeo aula com o professor Anderson – SOS Pantanal e amigos do 

COC em ação – Mensagem será mandada pelo WhatsApp 

13:30 – 14:00 Registro da atividade SOS Pantanal e amigos do COC em ação 

 

14:00 – 14:40 Aula ao vivo 

- Música, ajudantes, calendário e jogo sobre o pantanal. 

- Brincar de estátua, quando a música parar, imitar algum animal que vive no pantanal. 

- Vivência para atividade do SOS Pantanal: Assistir vídeo sobre queimadas. 

Sugestão de vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=z2bVLcBLKro 

 

14:40 – 15:00 Registro da atividade: 

Fazer um desenho sobre o que descobrimos até agora para contar para as outras 
pessoas.  

 

Objetivos das atividades: Conscientização sobre o meio ambiente e sobre o mundo à 

nossa volta.  

 

15:00 – 15:30 HORA DO LANCHE! 😊 

 

15:30 – 16:00 Momento brincadeira – brincar de bombeiro 

 
16:00-16:30 Aula ao vivo EDUCAÇÃO FÍSICA. 

https://www.youtube.com/watch?v=z2bVLcBLKro


 

16h30 - 17h – Momento Massinha – Fazer algum animal do Pantanal 

 

-Até amanhã!        

14/10/2020 
4ª feira 

 
 
  
 

BOA TARDE TURMINHA! 

 

13:00 – 13:30 Momento investigação – investigar como podemos evitar as 

queimadas  

13:30 – 14:00 Momento Relaxamento  

14:00 – 14:40 Aula ao vivo 

- Música, ajudantes, calendário e jogo sobre o pantanal. 

- Vivência para atividade: Ouvir a música do professor Gustavo 

Sugestão de música: 

https://www.youtube.com/watch?v=1_LJIHN3xPU&feature=youtu.be&ab_channel 

=GustavoCampos 

 

Brincar de “o que o que é?” com perguntas relacionadas ao Pantanal 
 
14:40 – 15:00 Registro da atividade: 

Registar no Caderno de Artes o que podemos fazer para evitar queimadas.  

Objetivos da atividade: Levantar hipóteses em relação ao meio ambiente e como 

podemos contribuir. 

 

15:00 – 15:30 HORA DO LANCHE! 😊 

 
15:30 – 16:00 Momento brincadeira – pular corda imitando diferente animais no 
pantanal 
 
16:00 – 16:30 Massinha 

 

16:30 – 17:00 Momento história 

Aproveite esse momento para ler uma boa história sobre o Pantanal! 

 

-Até depois!       

 
15/10/2020 

5ª feira 
 
 
 

 

DIA DOS PROFESSORES!!        

https://www.youtube.com/watch?v=1_LJIHN3xPU&feature=youtu.be&ab_channel


 
 
 

16/10/2020 
6ª feira 

 

BOA TARDE TURMINHA! 

 

13:00 – 13:30 Momento Relaxamento 

 

13:30 – 14:00 Momento brincadeira – se preparar para a nossa festa na floresta 

usando coisas que você já tem em casa 

 

14:00 – 14:40 Aula ao vivo 

- Música, ajudantes, calendário e jogo sobre o pantanal. 

- Festa à Fantasia – uma tarde na floresta  

- Vivência para atividade do SOS Pantanal: O que encontraríamos se estivéssemos na 

floresta no Pantanal? Brincar de mímica. 

- Fazer um piquenique na floresta do Pantanal – traga uma fruta para o nosso 

piquenique. 

Dia do brinquedo – traga algum animal que podemos encontrar no Pantanal. 

 

14:40 – 15:00 Registro da atividade: 

O que você mais gostou de investigar sobre o Pantanal? Registre no caderno de artes 
e conte para todo mundo! 

 

Objetivos das atividades: Valorização do ecossistema e do bem estar comum.   

 

15:00 – 15:30 HORA DO LANCHE! 😊 

 

15:30 – 16:00 Momento Conscientização – contar para algum familiar o que você 

aprendeu sobre o Pantanal e como podemos ajudar o meio ambiente 

 
16h - 16h30 – Momento Leitura 
 

16h30 - 17h – Momento Massinha  

 
 

-Ótimo final de semana!        

 

 


