
  
 
 
 
 

 

10/06/20 

2º PERÍODO 

PERÍODOS  

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Estamos dando continuidade aos estudos on-line. Queremos que vocês 

aprendam bastante nesse novo tempo. Mas atenção, lembrem-se: 

   

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as atividades 

propostas.  

➢ A partir de agora, todos os dias serão disponibilizados vídeos explicativos 

da professora regente, para aumentar a interação entre ela e as crianças. Além 

disso, teremos duas atividades propostas para serem realizadas: 1 (uma) 

referente a uma disciplina especializada e 1 (uma) referente a conteúdos 

passados pela professora regente. 

➢ As atividades terão seu registro em folha. Elas deverão ser guardadas neste 

momento e entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ Para a realização das atividades, serão disponibilizadas matrizes, podendo a 

família optar pela impressão delas ou por realizar as atividades em uma folha 

branca, formato A4.  

Para as famílias que estiverem impossibilitadas de imprimir as matrizes em casa, 

disponibilizaremos as mesmas (semanalmente) na escola. Se este for o caso de 

vocês, por favor, fiquem à vontade para buscá-las (verifique horário com a 

coordenação). 

➢ Se optarem por realizar a atividade em folha branca, não se esqueçam de orientar 

a criança a escrever seu nome, em letra PALITO, no canto superior esquerdo 

dela, para identificação da professora.  

➢ As matrizes referentes às atividades de Inglês, também estarão disponíveis no 

site e na escola. 

➢ Às terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras, haverá oferta de uma matriz extra 

referente ao DEVER DE CASA. Oriente seu filho sobre a realização, recorte a 

margem da folha e cole no Caderno de Deveres de Casa.  

Os cadernos de Deveres de Casa estarão disponíveis na escola também. 

➢ Novidade: Uma vez por semana, as professoras regentes terão um encontro 

on-line com seus alunos para matar a saudade e manter o vínculo. Por favor, 

incentive sua criança a participar. Informações específicas no site (Aluno – 

Educação Infantil – Orientações). 

➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO! 

ENCONTRO ON-LINE – 2º Período (Turma B/ Tia Dani) 

HOJE, 10/06, às 14h 
 

Link:  https://meet.google.com/unj-thba-ydq 

 

 

meet.google.com/unj-thba-ydq 

https://meet.google.com/unj-thba-ydq
https://meet.google.com/unj-thba-ydq
https://meet.google.com/unj-thba-ydq
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2º PERÍODO 

PERÍODOS  

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

HIGIENE PESSOAL 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

 

Atividade: Hábitos de Higiene 

 

Dever de Casa do dia: Número 12 e sequência 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade (ou folha branca) 

✓ Rótulos ou embalagens de produtos utilizados em sua higiene. 

✓ Jornais, revistas usadas ou encartes. 

✓ Cola branca 

✓ Tesoura (sob supervisão de um adulto) 

 

Justificativa:  

A educação infantil envolve a conquista de uma certa autonomia; dessa 

forma, consolidar os hábitos de higiene faz-se necessário.  

Atualmente, estamos ouvindo muito sobre lavar as mãos por causa dos 

bichinhos que estão aí, mas não podemos nos esquecer que toda a higiene 

corporal é importante: escovar os dentes, cuidar dos cabelos e das unhas, bem 

como tomar banho diariamente.  

 

Objetivos: 

✓ Reconhecer a importância de tomar banho todos os dias, escovar os 

dentes, cuidar dos cabelos e das unhas 

✓ Identificar os produtos de higiene pessoal 

 

Desenvolvimento:  

Antes de desenvolver sua atividade, assista ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/QMJN4kH9gys 

 

Agora que você já assistiu ao vídeo, siga os passos: 

1. Procure em jornais, revistas ou encartes rótulos de produtos de higiene 

pessoal, utilizados no banho e na escovação dos dentes. 

2. Cole esses rótulos em uma folha branca. 

3. Agora observe esses mesmos rótulos e procure identificar neles as letras que 

você já conhece. 

4. Para finalizar, anote ao lado de cada rótulo a letra inicial de cada um deles. 

 

https://youtu.be/QMJN4kH9gys


  
 
 
 
 

 

10/06/20 

2º PERÍODO 

PERÍODOS  

Obs.: A matriz disponibilizada abaixo serve para a realização da atividade. Se 

você não tem como imprimir em casa, fique à vontade para buscar sua cópia na 

escola ou, se desejar, realizar a atividade em uma folha branca seguindo a 

orientação da professora. 

 

Complementação: 

Para solidificar nosso aprendizado de hoje, sugerimos que assistam aos 

vídeos disponibilizados abaixo. 

 

1 – Lavar as mãos: https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk 

2 – Hora de escovar os dentes:  

https://www.youtube.com/watch?v=54KqWGAQQHo 

3 – Tomando banho: https://www.youtube.com/watch?v=Nq04QXs444w 

4 – Bom banho: https://www.youtube.com/watch?v=31iBxkTTAfc 

 

 

 

 

 

Dever de Casa: 

 

Hoje iremos revisar o número 12 

e trabalhar um pouco com 

sequências. 

Faça seu dever com capricho e, 

ao terminar, corte as margens da 

folha e cole-a em seu caderno de 

deveres de casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk
https://www.youtube.com/watch?v=54KqWGAQQHo
https://www.youtube.com/watch?v=Nq04QXs444w
https://www.youtube.com/watch?v=31iBxkTTAfc
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fdorotovinhocomoparceiro.blogspot.com%2Fp%2Feducadora-leticia-bordalho.html&psig=AOvVaw2geSzaymPbHhjeuCUA37k4&ust=1591841824346000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCowYmX9ukCFQAAAAAdAAAAABAO


COLÉGIO EQUIPE - 2020                                    
  EDUCAÇÃO INFANTIL - 2° PERÍODO 

 
 

 

NOME:_________________________________________________________ 

 

➢ CIRCULE OS HÁBITOS DE HIGIENE QUE VOCÊ CONSEGUE 

PRATICAR SOZINHO NO SEU DIA A DIA, DEPOIS COLORA O QUE 

CADA CRIANÇA USOU PARA PRATICAR O HÁBITO DE HIGIENE. 

 

 

   

 

 

 

 

 

      LAVAR AS MÃOS                                  PENTEAR OS CABELOS 

     

                                                                                               

                                  

                                   

                                  

                                      

 

                    

   

       

        TOMAR BANHO                                        ESCOVAR OS DENTES         

 



COLÉGIO EQUIPE - 2020                                    
  EDUCAÇÃO INFANTIL - 2° PERÍODO 

 
 

DEVER DE CASA 
 

NOME:_________________________________________________________ 
 

➢ COPIE A SEQUÊNCIA DOS NUMERAIS DENTRO DAS 

BANDEIRINHAS. 

 

   0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 

 

➢ CUBRA O NUMERAL 12. 

 
 

➢ COMPLETE A SEQUÊNCIA DE CORES. 

 



1º   
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

MÚSICA 
Professor: Thales Tácito 

 
 

 

Atividade: Jogos musicais com o Chocalho feito na aula de 03/06. 

 

Material necessário: 

✓ Chocalhos confeccionados na aula do dia 03/06 

Obs.: Se não tiver os chocalhos, utilize utensílios domésticos que produzam sons 

(copos, tampas de panelas etc.). 

 

Justificativa:  

A música é de extrema importância para o desenvolvimento infantil. Ela 

auxilia e incentiva a aquisição de diversas habilidades. 

Utilizar de material reciclável para produzir sons é mostrar para a criança 

que existe um mundo de possibilidades, onde fazer música pode também ajudar 

a salvar o meio ambiente. 

 

Objetivo:  

✓ Desenvolver consciência sanitária e ambiental 

✓ Trabalhar motricidade e criatividade 

✓ Apresentar possibilidades de instrumentos musicais e se fazer música 

✓ Trabalhar elementos timbrísticos 

✓ Estimular a atenção e concentração 

✓ Trabalhar o silêncio 

✓ Obedecer aos comandos 

✓ Estimular a musicalidade 

 

Desenvolvimento:  

Assista ao vídeo ewxplicativo do tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/969MEm7FmS4 

 

Em seguida, use o chocalho para realizar as atividades sugeridas nos 

vídeos abaixo. 

https://www.youtube.com/watch?v=V3PuMNNEAf0 

https://www.youtube.com/watch?v=-dcNz7t7XDc 

https://www.youtube.com/watch?v=Uyieh67aOQ0 

https://youtu.be/969MEm7FmS4
https://www.youtube.com/watch?v=V3PuMNNEAf0
https://www.youtube.com/watch?v=-dcNz7t7XDc
https://www.youtube.com/watch?v=Uyieh67aOQ0

