
 

 
 

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 
COC ATIBAIA – EDUCAÇÃO INFANTIL 

INFANTIL 5 A – SEGUNDO ESTÁGIO A 

Querida família, 
 
No mês de abril trabalharemos com o tema “Limpeza”. 
 
“Limpeza na mente é não pensar mal dos outros” 

DATA ORIENTAÇÕES/TAREFAS 

 
 
 

05/04/21 
2ª FEIRA 

 
 

 
BOA TARDE TURMINHA! 
 
13:00 – Parlenda (trabalharemos com a mesma parlenda no decorrer 
da semana). 

 
 
13:30 – Vivência para a aula de artes – “Turminha Animaguel” 
Link: https://youtu.be/WyA6GscP4DA 
 
14:00 – Atividade de Artes: vamos criar um bichinho que começa com 
uma das nossas vogais? 
Material necessário: 
1 caixinha de suco 
tinta guache 
papel colorido ou folha sulfite 
canetinha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/WyA6GscP4DA


 
14:30 – Aula ao vivo com a professora no Únicaclass   
Livro: 1,2,3... Vai começar o alfabeto – páginas 29 e 31 
Registro de um explorador – página 11 
- Vivência: “Letra U – Os pequerruchos Almanaque” 
Link: https://youtu.be/edu7xwigQE8 
 
- Página 29: Após a leitura do poema, vamos reconhecer o significado da 
palavra “Ubuntu” 
- Página 31: vamos fazer o tracejado da letra U 
- Página 11 (Registro do explorador): cole uma foto sua com seu 
amigo(a). 
 
Objetivos: Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 
registros de palavras e textos por meios de escrita espontânea. 
Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo e respeitar as 
características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive. 
 
15:00 – Lanche 
 
15:30 – Vivência: vamos treinar o sonzinho da letra U 
Link: https://youtu.be/JIlhh5nF86w 
 
16:00 – Momento leitura - escolha um livro de sua preferência. 
 
16:30 – Massinha: vamos fazer a vogal U? 
 
17:00 – Saída 
 
Lição de casa - Livro: 1,2,3... Vai Começar o Alfabeto 
- Página 33: com a ajuda de um adulto, complete as palavras com as 
vogais que estão faltando. 
 
ATÉ AMANHÃ!! 
 
 

 
 
 

06/04/21 
3ª FEIRA 

 
 

BOA TARDE TURMINHA! 
 
13:00 – Parlenda da semana. 
 
13:30 – Momento dança: vamos contar os números com a Mariana 
 Link: https://youtu.be/uurd_hnubyA 
 
14:00 – Momento brincadeira: agora que você já contou os números com 
a Mariana, vamos brincar de amarelinha! 
 
14:30 – Aula ao vivo com a professora no Únicaclass 
 Livro: 1,2,3... Vai começar o alfabeto – Páginas 35 e 37 
Página 35: Vamos seguir as setas e descobrir um novo número 

https://youtu.be/edu7xwigQE8
https://youtu.be/JIlhh5nF86w
https://youtu.be/uurd_hnubyA


Página 37: Observe a quantidade de animais e circule a quantidade 
correta 
 
Objetivo:  Relacionar os números às suas respectivas quantidades e 
identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência 
 
15:00 – Aula de educação física com o professor Anderson 
Link:  
 
15:30 – Lanche 
 
16:00 – Momento diversão: vamos brincar de esconde-esconde, não 
esqueça de contar até 10. 
 
 
16:30 – Massinha: vamos fazer os números que aprendemos hoje 
 
17:00 – Saída 
 
ATÉ AMANHÃ CRIANÇAS!! 

 
 
 

07/04/21 
4ª FEIRA 

 
 

 
BOA TARDE TURMINHA! 
 
13:00 – Parlenda da semana 
 
13:30 – Momento dança: vamos lembrar quais são as nossas vogais 
Link: https://youtu.be/gXW7YMIBPiI 
 
14:00 – Vivência: coloque dentro de um prato um pouco de farinha de 
trigo, usando o dedinho escreva as vogais. 
 
14:30 – Aula ao vivo com a professora no Únicaclass 
Livro: 1,2,3... Vai começar o alfabeto – Página 39 
 
Página 39 – Junte as letrinhas e descubra novas palavras. 
 
Objetivo: Coordenar suas habilidades manuais no atendimento 
adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas 
 
15:00 – Lanche 
 
15:30 – Momento criação: desenhe no seu caderno de artes as vogais, 
depois enfeite do seu jeitinho. 
 
16:00 – Momento leitura 
 
16:30 – Massinha: vamos fazer as vogais! 
 
17:00 – Saída 

https://youtu.be/gXW7YMIBPiI


 
Lição de Casa - Livro: 1,2,3... Vai Começar o Alfabeto 
- Página 41: Com a ajuda de um adulto, recorte as palavras do encarte 
E1 e cole nos quadros indicados. 
 
 
ATÉ AMANHÃ CRIANÇAS!! 
 
 
 

 
 
 

08/04/21 
5ª FEIRA 

 
 

 
BOA TARDE TURMINHA! 
 
13:00 – Parlenda da semana 
 
13:30 – Momento dança: “Minha boneca de lata” 
Link:  https://youtu.be/Lyd9MJak8qA 
 
14:00 – Vivência para a aula ao vivo – “A boneca – Quintal da Cultura” 
Link: https://youtu.be/mZZyACMf7bw 
 
 
14:30 – Aula ao vivo com a professora no Únicaclass 
Livro: 1,2,3... Vai começar o alfabeto – Páginas 43 e 45 
 
Página 43: Após a leitura do poema, vamos contar quantas letra tem a 
palavra boneca 
Página 45: Trace e pinte as figuras que começam com a letra b. 
 
Objetivo: Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 
registros de palavras e textos por meios de escritas espontânea 
 
15:00 – Aula de música com o professor Gustavo 
Link: Disponível na UNICACLASS 
 
15:30 – Lanche 
 
16:00 – Escolha um livro de sua preferência 
  
16:30 – Massinha: podem me ajudar a fazer a letra B? 
 
17:00 – Saída 
 

09/04/21 
6ª FEIRA 

 

 
BOA TARDE TURMINHA! 
 
13:00 – Parlenda da semana 
 
13:30 – Hora do Conto – “O Cachorrinha Amora – Varal de Histórias” 
Link: https://youtu.be/NpGXXtp-KB8 

https://youtu.be/Lyd9MJak8qA
https://youtu.be/NpGXXtp-KB8


 
 
14:00 – Momento recorte:recorte as palavras que começam com “C” no 
encarte “E2” 
 
14:30 – Aula ao vivo com a professora no Únicaclass 
Não esqueça de trazer as palavras que você recortou para a nossa 
aula 
Livro: 1,2,3... Vai começar o alfabeto – Páginas 49 e 51 
 
Página 49: Após a leitura das adivinhas, vamos contar quantas letras têm 
as palavras cachorro e coelho. 
Página 51: Vamos colar as palavras que começam com “C” nas figuras 
correspondentes. 
 
Objetivo: Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 
registros de palavras e textos por meios de escritas espontânea 
 
15:00 – Registro da Hora do Conto 
 
15:30 – Lanche 
 
16:00 – Vamos escolher um livro e observar se encontramos a letra C. 
  
16:30 – Massinha: Vamos fazer a letra C? 
 
17:00 – Saída 
 
Lição de Casa - Livro: 1,2,3... Vai Começar o Alfabeto 
- Página 47: Com a ajuda de um adulto, pinte os balões da letra B. 
 

DATA LIVROS NECESSÁRIOS PARA A SEMANA 

  

05/04/2021 - 1,2,3... Vai Começar o Alfabeto  
- Caderno de Artes 
- Registro de um explorador  

06/04/2021 - 1,2,3... Vai Começar o Alfabeto  

07/04/2021 - 1,2,3... Vai Começar o Alfabeto 
- Caderno de Artes 

08/04/2021 - 1,2,3... Vai Começar o Alfabeto 
- Caderno de Artes 

09/04/2021 - 1,2,3... Vai Começar o Alfabeto 
- Caderno de Artes 

 


