Planejamento escolar semanal para as aprendizagens mediadas por tecnologia.
Ano: Infantil 4A – Professora: Clarete
1. Participar das atividades lúdicas com atenção, interagindo verbalmente
com os colegas e/ou familiares.
2. Estimular a linguagem oral, o brincar, o ouvir e interagir nas atividades.
3. Identificar e nomear as vogais no alfabeto.
4. Identificar letras iniciais das palavras.
5. Explorar a coordenação motora fina traçando as letras.
6. Identificar como se forma o encontro das vogais, formando palavras simples.

Habilidades a serem desenvolvidas:
7. Exercitar a escrita a partir do nome da criança.
8. Desenvolver a coordenação motora ampla, o esquema corporal,
estimular a orientação espacial e temporal e ampliar o equilíbrio.
9.Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças.
10.Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

DATA: 20/07 - Segunda-feira

Componente
curricular
*Artes;

Objetos de
conhecimento
Atenção

•

Concentração

Atividades a serem cumpridas - Plataforma Google Classroom (sala de aula)
•
•
•

Live às 11h – (Dinâmica) Professora Clarete / Autorretrato utilizando meia foto dos alunos.
Assistir ao vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=hmvA3bleloc
Utilizando recortes de revistas ou jornais (partes do corpo), montar um corpo humano.

Identidade/Intervenções
em meia foto
* Linguagem

Consoante M

•
•
•

*Matemática

Revisando os números
de 0 a 10

•
•
•

DATA: 22/07 - Quarta-feira
Assistir ao vídeo da professora
Realizar atividades no livro: “1,2,3, Vai começar o alfabeto” – páginas 141,143 e 145.
Live às 10:30h – Musicalização, Professor Jônatas.
DATA: 23/07 - Quinta-feira
Assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=MipLKD8zXL0
Crie um jogo dos números de 0 a 10 utilizando sucatas.
Grave um vídeo do aluno brincando com o jogo

•
•
•
•

DATA: 24/07 - Sexta-feira
Live às 16h – (Piquenique) Professoras Clarete e Tamara
Músicas
Brincadeira (Ditado estourado)
Alunos fantasiados

*
Natureza
sociedade.
* Mundo Social;

e Confraternização com
as turmas Infantil 4 A e
B.
Final semestre

Contato da coordenadora Ezilene : 9 8583 1680

Planejamento escolar semanal para as aprendizagens mediadas por tecnologia.
Ano: Infantil 4A – Professora: Tamara
Habilidades a serem desenvolvidas:
1. Participar das atividades lúdicas com atenção, interagindo verbalmente
7. Exercitar a escrita a partir do nome da criança.
com os colegas e/ou familiares.
8. Desenvolver a coordenação motora ampla, o esquema corporal,
2. Estimular a linguagem oral, o brincar, o ouvir e interagir nas atividades.
estimular a orientação espacial e temporal e ampliar o equilíbrio.
3. Identificar e nomear as vogais no alfabeto.
9.Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças.
4. Identificar letras iniciais das palavras.
10.Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.
5. Explorar a coordenação motora fina traçando as letras.
6. Identificar como se forma o encontro das vogais, formando palavras simples.
Obs.: Roteiro do planejamento semanal. As atividades serão disponibilizadas na plataforma google Classroom diariamente.
DATA: 20/07 - Segunda-feira

Componente
curricular
*Artes

Objetos de
conhecimentos
Atenção
Concentração
Identidade

•

*Matemática

Revisando
números
de 0 a 10

os

Atividades a serem cumpridas - Plataforma Google Classroom (sala de aula)
•
•
•
•
•
•
•

Live às 16h – Professora
Assistir ao vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=hmvA3bleloc
Utilizando recortes de revistas ou jornais (partes do corpo), montar um corpo humano.
DATA: 22/07 - Quarta-feira
Assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=MipLKD8zXL0
Crie um jogo dos números de 0 a 10 utilizando sucatas.
Grave um vídeo do aluno brincando com o jogo
Live às 16h – Musicalização, Professor Jônatas

DATA: 23/07 - Quinta-feira
Assistir ao vídeo da professora
Realizar atividades no livro: “1,2,3, Vai começar o alfabeto” – páginas 141, 143 e 145.
Live às 16h – Inglês, Professora Vivian.
DATA: 24/07 - Sexta-feira
* Natureza e sociedade. Confraternização
• Live às 16h – (Piquenique) Professoras Clarete e Tamara
* Mundo Social;
com
as
turmas
• Músicas
Infantil 4 A e B.
• Brincadeira (Ditado estourado)
Final semestre!
• Alunos fantasiados
Contato da coordenadora Ezilene : 9 8583 1680
* Linguagem

Consoante M

•
•
•

