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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 C) 

Tia Ana Paula 

HOJE, 12/06, às 14h 
 

Link: https://meet.google.com/ewb-asgn-tvn 

 

https://meet.google.com/ewb-asgn-tvn
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2º PERÍODO 

PERÍODOS  

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

LITERATURA/MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

Dia de História 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

 

Atividade: Vamos escrever uma carta? 

 

Introdução ao livro: 

Assim como todos mundo, os contos de fadas gostam de mandar e receber 

cartas. João, por exemplo, mal tem tempo de agradecer o gigante pelas ótimas 

férias que sua galinha de ovos de ouro lhe proporcionou. Cachinhos Dourados 

aproveita para se desculpar com a família Urso por ter causado confusão na 

casa. E o que seria da bruxa sem o catálogo de ofertas do Empório da Bruxaria, 

que esse mês oferece uma promoção especial de mistura para torta Menino 

Fofo?  

Por isso, quando o carteiro chega é sempre uma festa, e todo mundo o 

convida para entrar. Mas às vezes - especialmente em caso de Lobo Mau - ele 

prefere recusar o chazinho e dar no pé o mais rápido possível.  

O livro, que é todo contado em rimas, vem cheio de cartas de verdade, 

postais, livrinhos e convites, com envelope e tudo. 

 

Material necessário: 

✓ 2 folhas 

✓ Lápis grafite e lápis de cor 

 

Justificativa: 

O livro fala sobre um carteiro que realiza a sua tarefa de entregar cartas 

(meio de comunicação) para destinatários que são personagens das histórias 

dos contos infantis tradicionais.  

Dentro de cada envelope, há diferentes gêneros textuais, com diferentes 

propósitos comunicativos como: Carta de pedido de desculpas, Panfletos de 

propaganda, Cartão Postal, Carta de Comunicação de publicação de livros, 

Carta de comunicado de despejo e Cartão de aniversário. Todos com objetivos 

e direcionando a um remetente, destinatário. 

O contato da criança com diversos gêneros textuais amplia as 

oportunidades infantis de vivência e exploração de textos de sua cultura. A 

aprendizagem e o contato significativo com variados gêneros textuais garantem 

às crianças possibilidades de conhecer, identificar e produzir textos que circulam 

em seu meio social e por vez são valorizados socialmente. 
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Objetivos: 

✓ Reconhecer o carteiro como o profissional que leva as correspondências 

✓ Desenvolver o hábito e gosto pela leitura 

✓ Reconhecer a carta como um meio de comunicação 

✓ Produzir uma carta para uma pessoa especial. 

 

Desenvolvimento: 

Antes de realizar sua atividade, ouça com atenção a história “O carteiro chegou”, 

contada pela professora no link: https://youtu.be/hrx6eVF4QZw 

 

Depois de ouvir a história, siga os passos abaixo: 

1. Em uma folha branca, escreva uma carta para uma pessoa especial. A 

mamãe ou o papai podem ajudar ditando algumas palavras... Mas se preferir, 

escreva o nome da pessoa e faça um lindo desenho.  

2. Com a folha colorida, faça um envelope de dobradura. Nele, você enviará a 

sua carta! 

 

Abaixo você encontrará: 

- O passo a passo para confeccionar seu envelope. 

- Um modelo de carta 

- E uma orientação para preencher o envelope corretamente 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/hrx6eVF4QZw
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Modelo de carta sugerido: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atenção ao preencher o envelope: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complementação: 
Para finalizar seu trabalho de hoje, assista ao curta metragem “A carta”, 
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MxfGFEwqDtE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MxfGFEwqDtE
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2º PERÍODO 

PERÍODOS  
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

CULINÁRIA 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 
 

Receita: Bolo de Iogurte 

 

Justificativa:  

Levar as crianças para a cozinha é barulho e bagunça na certa. Mas vale a 

pena cada momento que passamos ali é precioso. Na cozinha, as crianças se 

divertem e ganham um aprendizado especial. Misturando e preparando receitas 

a criança tem suas habilidades desenvolvidas.  

Exercer a culinária também permite que as crianças exercitem a memória 

durante a execução de uma receita e a paciência ao esperar o tempo necessário 

de preparo. Elas se divertem e têm mais facilidade para saborear devido à 

participação no processo.  

 

Objetivo:  

✓ Desenvolver noções de cálculo (quantidade e tempo) no preparo das 

receitas, noções de peso e tamanho dos ingredientes e noção de frio e 

quente 

✓ Valorizar a organização ao preparar o ambiente e os utensílios que serão 

utilizados 

✓ Desenvolver a importância do aproveitamento de todos os alimentos 

✓ Proporcionar a descoberta de sabores e texturas.  

 

Desenvolvimento da atividade: 

Vocês têm aventais? É hora de colocá-los e ir para a cozinha.  

Essa é uma receita deliciosa, super fácil de fazer e agrada todas as crianças. 

Sigam os passos direitinho e se divirtam! 
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BOLO DE IOGURTE 

 

 

Ingredientes: 

 

✓ 1 copo de iogurte natural 

✓ 2 copos de farinha de trigo 

✓ 2 copos de açúcar 

✓ 4 ovos inteiros 

✓ 1 colher de sopa de fermento em pó 

✓ 1/2 copo de óleo 

 

 

Modo de Preparo: 

 

Bata bem todos os ingredientes no liquidificador, deixando o fermento por 

último. Despeje a massa em uma assadeira redonda, com furo no meio (ou se 

preferir pode usar uma assadeira de pão), untada com manteiga e polvilhada 

com farinha.  

Leve ao forno pré-aquecido, à 180ºC, até assar (faça o teste do palito no 

bolo - se ele sair limpo tudo certo), aproximadamente 35 minutos. 

 

 

Dicas: 

 

1. Utilize o copo de iogurte como medida dos outros ingredientes. 

2. Se quiser, coloque 1 xícara de gotas de chocolate na massa.  

Para o chocolate não ir todo para o fundo da assadeira, antes de começar a 

preparar o bolo separe a quantidade de gotas de chocolate que vai usar e 

leve ao freezer; 5 minutos é o suficiente. Depois misture na massa, 

delicadamente e leve ao forno. 

  

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Fpin%2F128704501830422354%2F&psig=AOvVaw3BiQWw7npHXIUv90aHaKWg&ust=1592005085656000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDJyqT3-ukCFQAAAAAdAAAAABAD

