
 

 

COC ITAPIRA – UNIDADE 6 – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Professora: Cristiane 

 

29/03–Segunda-feira 

VIVÊNCIA Trabalhar o calendário, os meses, os dias da semana, quantidade de dias do mês e o ano em 
que estamos  
 
AULA AO VIVO 

Conteúdo: Meu primeiro dia na escola 

Livro: Registro de um explorador 

Atividade: 2 

Página: 7 

 

ATIVIDADE PARA CASA 
Livro: Explorar para casa 1 
Atividade: 7 e 8 
Pág: 21 e 23 
 
SUGESTÃO DE ATIVIDADE: Pintar ovos cozidos 
Atividade: Desenhar e pintar os ovos. 
Materiais necessários: Papel, canetinha, tinta e ovos cozidos 
 

HORÁRIO DAS AULAS REMOTAS / PRESENCIAIS (ESCALONADAS) 

INFANTIL 2 

HORÁRIO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

13h00 – 13h30     

FERIADO 

13h30 – 14h00 
AULA AO VIVO 

CRISTIANE 
AULA AO VIVO 

CRISTIANE 
AULA AO VIVO 

CRISTIANE 
AULA AO VIVO 

CRISTIANE 

14h00 – 14h30 LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 

14h30 – 15h00   
AULA AO VIVO 

INGLÊS 
 

15h00 – 15h30 
AULA AO VIVO 

ED. FÍSICA 
   

15h30 – 16h00  
AULA AO VIVO 

MÚSICA 
  

16h00 – 16h30     

16h30 – 17h00     

Conteúdo EAD - Ed. Infantil / INFANTIL 2 (29/03 a 01/04) 

 



 
 
Música: Coelhinho 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=nS-yJupHhOc 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA – AULA AO VIVO 

Objetivo: Coordenação motora 

Atividade: Realizar comandos do professor com sacola plástica 

Material: 1 sacola plástica (supermercado) 

 
Obs.: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma ÚNICACLASS. 

30/03–Terça-feira 

VIVÊNCIA Trabalhar os alimentos saudáveis para trazer de lanche na escola 
 
AULA AO VIVO 

Conteúdo: Registrar o lanche que trouxe na escola 

Livro: Registro de um explorador 

Atividade: 3 

Página: 9 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=LrTw6ygAD4s (Música Meu lanchinho) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=cnuC31MzFDQ (Música Hora de lanchar) 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADE: Caça aos ovos. 

Atividade: Desenhar e contar quantos ovos de Páscoa o coelhinho vai trazer (aproximadamente 5 ovos). 

Em seguida esconder os ovos e propor para criança procurá-los. Realize a contagem em voz alta 

Materiais necessários: Papel, canetinha e tesoura. 

Música: Coelhinho da Páscoa – Galinha Pintadinha 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=AvTJ4kfD_Z0 

 

 
 

MÚSICA – AULA AO VIVO 

https://www.youtube.com/watch?v=nS-yJupHhOc
https://www.youtube.com/watch?v=LrTw6ygAD4s
https://www.youtube.com/watch?v=cnuC31MzFDQ
https://www.youtube.com/watch?v=AvTJ4kfD_Z0


Objetivo: Promover a percepção rítmica, desenvolver habilidades para tocar e cantar mantendo o ritmo e 

comemorar a Páscoa. 

Atividades: Confecção de objeto sonoro “Coelhinho no copo”; brincadeiras rítmicas com músicas de 

Páscoa. 

Material: Folha de papel, lápis para colorir, 2 copos plásticos (pode ser pote de iogurte, lata ou mesmo 

copo de plástico), fita adesiva. 

 
Obs.: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma ÚNICACLASS. 

31/03–Quarta-feira 

VIVÊNCIA Vamos trabalhar as preferencias nas escolhas dos brinquedos  
 
AULA AO VIVO 
Conteúdo: O brinquedo que mais gosto 

Livro: Registro de um explorador 

Atividade: 4 

Página: 11 

 
SUGESTÃO DE ATIVIDADE: Máscara de Coelho 
Materiais: papel cartolina ou outro que seja mais firme ou E.V.A. da cor que preferir. Pode ser utilizado 
qualquer formato de máscara. Recortar a máscara e enfeitar da maneira que quiser. 
Obs: Este molde ficará disponível na plataforma. 
 

 
 
INGLÊS – AULA VIVO 
Sing a song: The way the bunny hops / bunny hokey pokey  
Tema: Easter 
Atividade: Coelho da páscoa. 
Dica para fazer a atividade em casa: Fazer um coelho da páscoa (easter bunny): Fazer um círculo e 
desenhar o rostinho do coelho, carimbar os pezinhos ou as mãozinhas da cor que preferir, recortar e colar 
no rosto do coelho no lugar das orelhas. 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Easter bunny song - https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc 
Bunny hokey pokey - https://www.youtube.com/watch?v=X2HL2oR94Sw 
 
 
Obs.: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma ÚNICACLASS. 

01/04–Quinta-feira 

VIVÊNCIA Vamos trabalhar medidas e tamanhos 
 
AULA AO VIVO 

Conteúdo: Pintar a bola maior 

Livro: Registro de um explorador 

Atividade: 5 

Página: 13 

 
SUGESTÃO DE ATIVIDADE: Contornar as mãos 

Atividade: Desenhar em uma folha o contorno da mão. Solicitar que a criança recorte e construa seu 

coelho.   

Materiais necessários: Papel, canetinhas coloridas ou lápis de cor, tesoura e cola. 

 

 
 
 

SUGESTÃO EXTRA DE PÁSCOA 

• Vamos confeccionar na nesta semana um lindo ovo de papel machê. Dentro do nosso ovo vamos 

ter diversas mensagens de carinho para a família. 

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc
https://www.youtube.com/watch?v=X2HL2oR94Sw


Materiais: bexiga, cola, água, papel picado (pode ser jornal, revista, papel absorvente, ou outro 

papel que a criança tenha acesso), pincel, tintas de cores variadas ou outros elementos que a 

criança queira utilizar para enfeitar o ovo. 

Link de vídeo explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=f9De_0CvJvw 

Obs: Pode utilizar um pincel para passar cola na bexiga e ir colando os pedaços de papel ao invés 

das tiras. Para decorar utilize o material que tiver em casa, pode ser tinta ou outro material. As 

mensagens podem ser feitas em família pedindo para a criança desenhar, depois é só colocar 

dentro do ovo. Coloque também papel picado para se tornar uma explosão de carinho!!! 

 

 
 
Obs.: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma ÚNICACLASS. 

02/04–Sexta-feira  

 

 

FERIADO 

. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f9De_0CvJvw


              

_____________________________________________________________________________________________ 

COC ITAPIRA – UNIDADE 6 – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Professora: Roberta 

HORÁRIO DAS AULAS REMOTAS / PRESENCIAIS (ESCALONADAS) 

INFANTIL 3 

HORÁRIO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

13h00 – 13h30     

FERIADO 

13h30 – 14h00 
AULA AO VIVO 

ROBERTA 
AULA AO VIVO 

ROBERTA 
AULA AO VIVO 

ROBERTA 
AULA AO VIVO 

ROBERTA 

14h00 – 14h30   
AULA AO VIVO 

INGLÊS 
 

14h30 – 15h00 LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 

15h00 – 15h30     

15h30 – 16h00     

16h00 – 16h30 
AULA AO VIVO 

ED. FÍSICA 
AULA AO VIVO 

MÚSICA 
  

16h30 – 17h00     

 

29/03–Segunda-feira 

AULA AO VIVO 
Bingo com os nomes 
 
ATIVIDADE  
Conteúdo: O que você mais gosta de fazer em dia de sol? 
Livro: Explorar em Atividades 1 

Atividade: 41 

Pág: 91 

 

ATIVIDADE PARA CASA 

Livro: Explorar para casa 1 

Atividade:  Atividade 15 e 16 

Pág.: 37 e 39 

 
SUGESTÃO DE ATIVIDADE: Pintar ovos cozidos 
Atividade: Desenhar e pintar os ovos. 
Materiais necessários: Papel, canetinha e ovos cozidos 
 

Conteúdo EAD - Ed. Infantil / INFANTIL 3 (29/03 a 01/04) 

 



 
Música: Coelhinho 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=nS-yJupHhOc 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA – AULA AO VIVO 

Objetivo: Coordenação motora 

Atividade: Realizar comandos do professor com sacola plástica 

Material: 1 sacola plástica (supermercado) 

 
Obs.: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma ÚNICACLASS. 

30/03–Terça-feira 

VIVÊNCIA 
Você gosta de piquenique? 
 
AULA AO VIVO 

Conteúdo: Colar adesivos dentro da cesta 
Livro: Explorar em Atividades 1 

Atividade: 42 

Pág: 93 

Adesivo: A4 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADE: Contar os ovos. 

Atividade: Desenhar e contar quantos ovos de Páscoa o coelhinho vai trazer. Realize a contagem em 

voz alta. 

Materiais necessários: Papel, canetinha e tesoura. 

Música: Coelhinho da Páscoa 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=AvTJ4kfD_Z0 

  

 
 

MÚSICA – AULA AO VIVO 

https://www.youtube.com/watch?v=nS-yJupHhOc
https://www.youtube.com/watch?v=AvTJ4kfD_Z0


Objetivo: Promover a percepção rítmica, desenvolver habilidades para tocar e cantar mantendo o ritmo e 

comemorar a Páscoa. 

Atividades: Confecção de objeto sonoro “Coelhinho no copo”; brincadeiras rítmicas com músicas de 

Páscoa. 

Material: Folha de papel, lápis para colorir, 2 copos plásticos (pode ser pote de iogurte, lata ou mesmo 

copo de plástico), fita adesiva. 

 
Obs.: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma ÚNICACLASS. 

31/03–Quarta-feira 

VIVÊNCIA  
História os 3 Coelhinhos 
 
AULA AO VIVO 

Conteúdo: Vamos brincar de esconde-esconde 
Livro: Explorar em Atividades 1 

Atividade: 43 

Página: 95 

 
 SUGESTÃO DE ATIVIDADE: Máscara de Coelho 
Materiais: papel cartolina ou outro que seja mais firme ou E.V.A. da cor que preferir. Pode ser utilizado 
qualquer formato de máscara. Recortar a máscara e enfeitar da maneira que quiser. 
Obs: Este molde ficará disponível na plataforma. 
 

 
 
INGLÊS – AULA VIVO 

Sing a song: The way the bunny hops / bunny hokey pokey  

Tema: Easter 

Atividade: Coelho da páscoa. 

Dica para fazer a atividade em casa: Fazer um coelho da páscoa (easter bunny): Fazer um círculo e 

desenhar o rostinho do coelho, carimbar os pezinhos ou as mãozinhas da cor que preferir, recortar e colar 

no rosto do coelho no lugar das orelhas. 

 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Easter bunny song - https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc 
Bunny hokey pokey - https://www.youtube.com/watch?v=X2HL2oR94Sw 
 
Obs.: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma ÚNICACLASS. 

 

01/04–Quinta-feira 

VIVÊNCIA  
História: O coelhinho que não era da páscoa. 
 
AULA AO VIVO 

Conteúdo: Profissões 

Livro: Explorar em Atividades 1 

Atividade: 44 

Página: 97 

 
SUGESTÃO DE ATIVIDADE: Contornar as mãos 

Atividade: Desenhar em uma folha o contorno da mão. Solicitar que a criança recorte e construa seu 

coelho.   

Materiais necessários: Papel, canetinhas coloridas ou lápis de cor, tesoura e cola. 

 

 
 

SUGESTÃO EXTRA DE PÁSCOA 

• Vamos confeccionar na nesta semana um lindo ovo de papel machê. Dentro do nosso ovo vamos 

ter diversas mensagens de carinho para a família.  

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc
https://www.youtube.com/watch?v=X2HL2oR94Sw


Materiais: bexiga, cola, água, papel picado (pode ser jornal, revista, papel absorvente, ou outro 

papel que a criança tenha acesso), pincel, tintas de cores variadas ou outros elementos que a 

criança queira utilizar para enfeitar o ovo. 

Link de vídeo explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=f9De_0CvJvw   

Obs: Pode utilizar um pincel para passar cola na bexiga e ir colando os pedaços de papel ao invés 

das tiras. Para decorar utilize o material que tiver em casa, pode ser tinta ou outro material. As 

mensagens podem ser feitas em família pedindo para a criança desenhar, depois é só colocar 

dentro do ovo. Coloque também papel picado para se tornar uma explosão de carinho!!! 

                  

 

Obs.: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma ÚNICACLASS. 

02/04–Sexta-feira  

 
 

FERIADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f9De_0CvJvw


            

_____________________________________________________________________________________________ 

COC ITAPIRA – UNIDADE 6 – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Professora: DANIELA 

HORÁRIO DAS AULAS REMOTAS / PRESENCIAIS (ESCALONADAS) 

INFANTIL 4 

HORÁRIO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

13h00 – 13h30     

FERIADO 

13h30 – 14h00 
AULA AO VIVO 

DANIELA 
AULA AO VIVO 

DANIELA 
AULA AO VIVO 

DANIELA 
AULA AO VIVO 

DANIELA 

14h00 – 14h30     

14h30 – 15h00 LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 

15h00 – 15h30     

15h30 – 16h00   
AULA AO VIVO 

INGLÊS 
 

16h00 – 16h30     

16h30 – 17h00 
AULA AO VIVO 

ED. FÍSICA 
AULA AO VIVO 

MÚSICA 
  

 

29/03 – Segunda-feira 

VIVÊNCIA 
Explorar materiais de diferentes texturas, liso, áspero e rugoso (lixas, tecidos, esponja, areia, papel 
alumínio amassado) 
 

AULA AO VIVO 

Conteúdo: Movimento e Expressão 

Livro: Explorar em Atividades 1 

Atividade: 38 

Página: 85 

Material – Separar para atividade materiais com as texturas, macio (algodão ou tecido) e rugoso (papel 
alumínio amassado) 
 

ATIVIDADE PARA CASA 

Livro: Explorar para casa 1  

Atividade: 29 

Pág.: 65 

 

 
SUGESTÃO DE ATIVIDADE:  Hora do conto – Assistir a história e desenhar a parte que mais gostou. 
Vídeo – “Uma história de Páscoa” 
Link -  https://youtu.be/SOGubuNpZrE 
 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA – AULA AO VIVO 

Objetivo: Coordenação motora 

Atividade: Realizar comandos do professor com sacola plástica 

Material: 1 sacola plástica (supermercado) 

Conteúdo EAD - Ed. Infantil 4 (29/03 a 01/04) 

 

https://youtu.be/SOGubuNpZrE


 
Obs.: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma ÚNICACLASS. 

30/03 – Terça-feira 

VIVÊNCIA 
Apreciar a obra de arte “Roda de Samba”, e explorar os elementos da pintura (quantidade de 
personagens, os instrumentos musicais e as cores). 
 
 

AULA AO VIVO 

Conteúdo: Movimento e Expressão 

Livro: Explorar em Atividades 1 

Atividade: 39 

Páginas: 87 

Vídeo – Música – “Sambinha da fralda molhada” (Palavra Cantada) 

Link - https://youtu.be/qev8JeYAcjY 

 

 

ATIVIDADE PARA CASA 

Livro: Explorar para casa 1 

Atividade: 30 

Pág.: 67 

 

 
SUGESTÃO DE ATIVIDADE:   
Atividade: Dobradura de Coelho 
Vídeo – Coelho de papel (Origami) 
Link - https://youtu.be/hdKzV9-VUqw 

 

 
 

 

MÚSICA – AULA AO VIVO 

Objetivo: Promover a percepção rítmica, desenvolver habilidades para tocar e cantar mantendo o ritmo e 

comemorar a Páscoa. 

Atividades: Confecção de objeto sonoro “Coelhinho no copo”; brincadeiras rítmicas com músicas de 

Páscoa. 

Material: Folha de papel, lápis para colorir, 2 copos plásticos (pode ser pote de iogurte, lata ou mesmo 

copo de plástico), fita adesiva. 

 

Obs.: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma ÚNICACLASS. 

31/03 – Quarta-feira 

https://youtu.be/qev8JeYAcjY
https://youtu.be/hdKzV9-VUqw


VIVÊNCIA 
Cantar a cantiga “Sapo Cururu” e conhecer algumas curiosidades sobre esta espécie de sapo. 
 
AULA AO VIVO 

Conteúdo: Movimento e Expressão 

Livro: Explorar em Atividades 1 

Atividade: 40 

Páginas: 89 

Vídeo – Música – “Sapo-Cururu” (Galinha Pintadinha) 
Link – https://youtu.be/ZrxjmULA9Ug 

 

Vídeo – Sapo-cururu vocalizando (som) 
Link - https://youtu.be/GNxYeYjaO9Q 

 

ATIVIDADE PARA CASA 

Livro: Explorar para casa 1 

Atividade: 31 

Pág.: 69 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADE:  Hora do conto – Assistir a história 
Vídeo – “O coelho sem orelhas” 
Link -  https://youtu.be/WL41BBAILYU 
 
 
INGLÊS – AULA AO VIVO 
Sing a song: The way the bunny hops / bunny hokey pokey  
Tema: Easter 
Atividade: Coelho da páscoa. 
Dica para fazer a atividade em casa: Fazer um coelho da páscoa (easter bunny) com algodão. 
Como fazer: Utilizar um círculo de papel ou prato descartável (papel ou plástico). Pode utilizar modelo 
disponível na plataforma ou se preferir desenhar em uma folha um rosto para o coelho, patas e mãos. 
Recortar e colar no círculo ou prato montando o coelho. 
Sugestão: Enfeitar a barriguinha do coelho com algodão  

 
 

 

Obs.: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma ÚNICACLASS. 

01/04 – Quinta-feira 

VIVÊNCIA 
Cantar e dançar a música “Cabeça, ombro joelho e pé” e explorar as partes do nosso corpo. 

https://youtu.be/ZrxjmULA9Ug
https://youtu.be/GNxYeYjaO9Q
https://youtu.be/WL41BBAILYU


 
 
AULA AO VIVO 

Conteúdo: Movimento e Expressão  

Livro: Explorar em Atividades 1 

Atividades: 41 

Páginas: 91 

Vídeo: As partes do corpo humano para crianças  
Link - https://youtu.be/qelEiERtEUY 
 
Vídeo: Sacudir o Esqueleto - As Diferentes Partes do Corpo (Quintal da Cultura) 
Link - https://youtu.be/zhvWvo9BfV0 
 
Vídeo: Cabeça, ombro, joelho e pé (Patati Patatá) 
Link - https://youtu.be/EZlTvVIESRk 
 
 
ATIVIDADE PARA CASA 

Livro: Explorar para casa 1 

Atividade: 32 

Pág.: 71 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADE: Coelhinho com o contorno das mãos 

Atividade: Desenhar em uma folha o contorno da mão. Solicitar que a criança recorte e construa seu 

coelho.   

Materiais necessários: Papel, canetinhas coloridas, ou lápis de cor, tesoura e cola. 

 

 
 

SUGESTÃO EXTRA DE PÁSCOA 

• Vamos confeccionar na nesta semana um lindo ovo de papel machê. Dentro do nosso ovo vamos 

ter diversas mensagens de carinho para a família.  

Materiais: bexiga, cola, água, papel picado (pode ser jornal, revista, papel absorvente, ou outro 

papel que a criança tenha acesso), pincel, tintas de cores variadas ou outros elementos que a 

criança queira utilizar para enfeitar o ovo. 

Link de vídeo explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=f9De_0CvJvw   

Obs: Pode utilizar um pincel para passar cola na bexiga e ir colando os pedaços de papel ao invés 

das tiras. Para decorar utilize o material que tiver em casa, pode ser tinta ou outro material. As 

mensagens podem ser feitas em família pedindo para a criança desenhar, depois é só colocar 

dentro do ovo. Coloque também papel picado para se tornar uma explosão de carinho!!! 

https://youtu.be/qelEiERtEUY
https://youtu.be/zhvWvo9BfV0
https://youtu.be/EZlTvVIESRk
https://www.youtube.com/watch?v=f9De_0CvJvw


                  

 
Obs.: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma ÚNICACLASS. 

02/04 - Sexta-feira 

 

 

FERIADO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

_____________________________________________________________________________________________ 

COC ITAPIRA – UNIDADE 6 – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Professoras: ALEXANDRA E REGIANE 

HORÁRIO DAS AULAS REMOTAS / PRESENCIAIS (ESCALONADAS) 

INFANTIL 5 A 

HORÁRIO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

13h00 – 13h30   
AULA AO VIVO 

INGLÊS 
 

FERIADO 

13h30 – 14h00     

14h00 – 14h30 
AULA AO VIVO 

REGIANE 
AULA AO VIVO 

REGIANE 
AULA AO VIVO 

REGIANE 
AULA AO VIVO 

REGIANE 

14h30 – 15h00   
AULA AO VIVO 

MÚSICA 
 

15h00 – 15h30 LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 

15h30 – 16h00     

16h00 – 16h30  
AULA AO VIVO 

ED. FÍSICA 
  

16h30 – 17h00    
AULA GRAVADA 

ED. FÍSICA 

 

HORÁRIO DAS AULAS REMOTAS / PRESENCIAIS (ESCALONADAS) 

INFANTIL 5 B 

HORÁRIO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

13h00 – 13h30     

FERIADO 

13h30 – 14h00   
AULA AO VIVO 

INGLÊS 
 

14h00 – 14h30 
AULA AO VIVO 

ALEXANDRA 
AULA AO VIVO 

ALEXANDRA 
AULA AO VIVO 

ALEXANDRA 
AULA AO VIVO 

ALEXANDRA 

14h30 – 15h00   
AULA AO VIVO 

MÚSICA 
 

15h00 – 15h30 LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 

15h30 – 16h00     

16h00 – 16h30    
AULA GRAVADA 

ED. FÍSICA 

16h30 – 17h00  
AULA AO VIVO 

ED. FÍSICA 
  

 

29/03 – Segunda-feira 

VIVÊNCIA 
Conversa informal e dirigida sobre o texto, explorar os conhecimentos adquiridos pelas crianças. 
 
AULA AO VIVO 
Conteúdo: Somos Diferentes– Texto 

Livro: Explorar em Atividades 1 

Atividade: 39 e 40 

Págs.: 87 e 89 

Conteúdo EAD - Ed. Infantil 5 A e B (29/03 a 01/04) 

 



Vídeo: História do Futebol no Brasil 

https://youtu.be/PXCgN9RymHg 

 

ATIVIDADE PARA CASA 

Livro: Explorar para casa 1 

Atividade: 42 e 43 

Págs.: 91 e 93 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADE: HISTÓRIA O SEGREDO DO COELHO 
Atividade: Assistir ao vídeo e inventar um final diferente para a história. 
 LINK: https://youtu.be/INSM39Wq_M0 
 
Obs.: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma Únicaclass. 

30/03 – Terça-feira  
VIVÊNCIA 
Conversar sobre o que sabem sobre a respiração. 
  
AULA AO VIVO 

Conteúdo: Somos Diferentes – Respiração  

Livro: Explorar em Atividades 1 

Atividade: 41  

Págs.: 91  

Vídeo: Corpo Humano - Pulmões 
https://youtu.be/poqKMmSH3NE 
 
ATIVIDADE PARA CASA 

Livro: Explorar para casa 1 

Atividade: 44 

Pág.: 95 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADE: UMA HISTÓRIA DE PÁSCOA 
Hora do conto – Assistir a história e desenhar a parte que mais gostou. 
LINK: https://youtu.be/SOGubuNpZrE 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA – AULA AO VIVO 

Objetivo: Coordenação motora 

Atividade: Realizar comandos do professor com sacola plástica 

Material: 1 sacola plástica (supermercado) 

 
Obs.: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma Únicaclass. 

31/03 – Quarta-feira 

VIVÊNCIA 
Explorar com as crianças as advinhas e palavras que conhecem com a letra C. 
 
AULA AO VIVO 

Conteúdo: Letra C 

Livro: 1,2, 3...Vai começar o alfabeto 

Atividade:  17 e 18 

Págs.: 49 e 51 

Vídeo: Música Letra C – Gugu Dada 
https://youtu.be/Zg-R_wRp_9Y 

 

https://youtu.be/PXCgN9RymHg
https://youtu.be/INSM39Wq_M0
https://youtu.be/Zg-R_wRp_9Y


ATIVIDADE PARA CASA 

Livro: Explorar para casa 1 

Atividades: 45 

Pág.: 97 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADE: DOBRADURA DE COELHO 
LINK: https://youtu.be/hdKzV9-VUqw 
 

 
 
INGLÊS – AULA AO VIVO 
Sing a song: The way the bunny hops / bunny hokey pokey  
Tema: Easter 
Atividade: Coelho da páscoa. 
Dica para fazer a atividade em casa: Fazer um coelho da páscoa (easter bunny) com algodão. 
Como fazer: Utilizar um círculo de papel ou prato descartável (papel ou plástico). Pode utilizar modelo 
disponível na plataforma ou se preferir desenhar em uma folha um rosto para o coelho, patas e mãos. 
Recortar e colar no círculo ou prato montando o coelho. 
Sugestão: Enfeitar a barriguinha do coelho com algodão  

 
  
 

MÚSICA – AULA AO VIVO 

Objetivo: Promover a percepção rítmica, desenvolver habilidades para tocar e cantar mantendo o ritmo e 

comemorar a Páscoa. 

Atividades: Confecção de objeto sonoro “Coelhinho no copo”; brincadeiras rítmicas com músicas de 

Páscoa. 

Material: Folha de papel, lápis para colorir, 2 copos plásticos (pode ser pote de iogurte, lata ou mesmo 

copo de plástico), fita adesiva. 

 

https://youtu.be/hdKzV9-VUqw


 

Obs.: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma Únicaclass. 

01/04 – Quinta-feira 

VIVÊNCIA 
 Conversa informal e dirigida sobre as diferenças de cada um. 
 
AULA AO VIVO 

Conteúdo – Somos Diferentes  

Livro: Explorar em Atividades 1 

Atividade: 42 

Pág.: 93 

Vídeo: August Renoir Vida e Obra 

https://youtu.be/3iKfqtPp3W8 

 

ATIVIDADE PARA CASA 

Livro: Explorar para casa 1 

Atividade: 46 

Pág.: 99 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADE: HISTÓRIA O COELHO SEM ORELHAS 
Hora do conto: Assistir ao vídeo 
LINK: https://youtu.be/WL41BBAILYU 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA – AULA ASSÍNCRONA NA PLATAFORMA 

Objetivo: Concentração 

Atividade: Jogo do copo  

Material: 3 copos plásticos, 3 bolas de papel 

 

 

SUGESTÃO EXTRA DE PÁSCOA 

• Vamos confeccionar na nesta semana um lindo ovo de papel machê. Dentro do nosso ovo vamos 

ter diversas mensagens de carinho para a família.  

Materiais: bexiga, cola, água, papel picado (pode ser jornal, revista, papel absorvente, ou outro 

papel que a criança tenha acesso), pincel, tintas de cores variadas ou outros elementos que a 

criança queira utilizar para enfeitar o ovo. 

Link de vídeo explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=f9De_0CvJvw   

Obs: Pode utilizar um pincel para passar cola na bexiga e ir colando os pedaços de papel ao invés 

das tiras. Para decorar utilize o material que tiver em casa, pode ser tinta ou outro material. As 

mensagens podem ser feitas em família pedindo para a criança desenhar, depois é só colocar 

dentro do ovo. Coloque também papel picado para se tornar uma explosão de carinho!!! 

                  

 

https://youtu.be/3iKfqtPp3W8
https://www.youtube.com/watch?v=f9De_0CvJvw


Obs.: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma Únicaclass. 

02/04–Sexta-feira 

 
FERIADO 

 

 

 

 

 


