
   
 
 
 
 

 

23/06/20 

2º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Por favor, estejam atentos às orientações abaixo: 

   

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

propostas.  

➢ Assistam, TODOS OS DIAS aos 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. 

➢ Não se esqueçam da atividade para reforço da escrita do nome completo. Ela 

é extremamente importante. 

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

momento e entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ Lembre a criança de escrever seu nome completo, em letra PALITO, nas 

atividades, para identificação da professora e treino da escrita. 

➢ 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 na escola (verificar horário com 

a coordenação). 

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

site e na escola. 

➢ Façam os Deveres de Casa com capricho. Oriente 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: Esta semana nosso encontro on-line será diferente e pra lá de 

especial com as tias Aline, Dani e Ana Paula (AS TRÊS TURMAS JUNTAS). Não 

tivemos nossa Festa Junina por causa do isolamento, mas não deixaremos de 

festejar. Teremos o nosso Arraiá On-line - dia 25/06 às 14h.  

Prepare sua roupa (ou apenas um adereço, se preferir) e se anime! Informações 

específicas em ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.portalhortolandia.com.br%2Fnoticias%2Fnossa-cidade%2Ffim-de-semana-tera-festas-tipicas-da-epoca-34592&psig=AOvVaw3S7lRhT-HzXmS-p_30qtC7&ust=1592878452743000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDfjvKslOoCFQAAAAAdAAAAABAV


   
 
 
 
 

 

23/06/20 

2º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ESTAÇÕES DO ANO 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 
 

 

Atividade: Inverno (início: 20 de junho) 
 
Dever de Casa: Revisão – Família do L 
 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade  

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 
 

Justificativa:  

As estações do ano têm uma influência forte na nossa vida, seja nas 

atividades, na alimentação, roupas etc. Conhecer sobre as estações do ano é 

muito interessante para os pequenos, uma vez que está diretamente ligado aos 

conhecimentos da natureza.  

O inverno é caracterizado por baixas temperaturas, dias curtos e noites 

longas. É importante para a natureza a fim de renovar o ciclo da vida. 

 

Objetivos: 

✓ Identificar a estação do ano que se inicia e suas características; 

✓ Reconhecer a importância das estações no nosso dia a dia; 

✓ Identificar as quatro estações e o período do ano que corresponde a cada 

uma. 

 

Desenvolvimento: 

Antes de realizar sua atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/mgW5rYzXXI0 

 

Agora que você já aprendeu sobre as estações do ano, observe com 

cuidado a folha de atividade abaixo.  

1. Ligue cada símbolo à estação do ano correspondente. 

2. Identifique a estação do ano em que estamos e colora com capricho. 

 

Obs.: A folha disponibilizada abaixo serve como matriz. Se você não tem como 

imprimir em casa, fique à vontade para buscar sua cópia na escola (verificar 

horários com a coordenação).  

 

 

https://youtu.be/mgW5rYzXXI0


   
 
 
 
 

 

23/06/20 

2º PERÍODO 

 

Complementação: 

Para reforçar nosso aprendizado, assista aos vídeos sugeridos abaixo. 

 

1. Roupa de inverno:  

https://www.youtube.com/watch?v=JuU8YJ9-ZwQ&feature=youtu.be 

 

2. O inverno:  

https://www.youtube.com/watch?v=tXtyIoT9Cj4&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

Dever de Casa: 

Observe abaixo, com atenção, a folha do Dever de Casa. 

Depois, proceda como solicitado por sua professora! 

 

Obs.: Não se esqueça de colar seu dever de casa no caderno de deveres. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JuU8YJ9-ZwQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tXtyIoT9Cj4&feature=youtu.be
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbrasilescola.uol.com.br%2Fgeografia%2Festacoes-ano.htm&psig=AOvVaw1GqASbP8BA_FW5--6jNoxH&ust=1592976539290000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi595qal-oCFQAAAAAdAAAAABAD


 
COLÉGIO EQUIPE – 2020 

EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO 

  

 

NOME: ____________________________________________________ 

 

➢ LIGUE CADA ESTAÇÃO DO ANO AO SEU SÍMBOLO. 

 

          

   

 

    

 

 

 

 

 

➢ COLORA O DESENHO QUE REPRESENTA QUAL ESTAÇÃO DO 

ANO ESTAMOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



 
COLÉGIO EQUIPE – 2020 

EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO 

  

 

NOME: ____________________________________________________ 

             ____________________________________________________ 

 

➢ OBSERVE O QUADRO ABAIXO COM ALGUMAS SÍLABAS DAS 

FAMÍLIAS DO L.  

 

LU 
1 

LA 
2 

TA 
3 

ÇO 
4 

NE 
5 

LI 
6 

VRO 
7 

LU 
8 

VA 
9 

 

➢ DESCUBRA O QUE ESTÁ EM CADA PRESENTE COPIANDO AS 

SÍLABAS CORRETAS. 

    1 + 5 + 3 = ________________________________________  

    8 + 9 = _______________________________________________ 

  6 + 7 = _______________________________________________ 

     2 + 4 = _______________________________________________ 

                                   

DEVER DE CASA 



1º   
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2º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 
Professora: Marianna Panisset 

 

 

Atividade: Cores – sequência – formas geométricas  

 

Justificativa: 

A internet faz parte de nossas vidas e há muita coisa boa a ser aprendida 

com ela. Podemos adequar seu uso a qualquer atividade e/ou momento de 

nossa vida.  

Hoje usaremos nossos conhecimentos, equipamentos e tecnologia para 

trabalhar CORES, SEQUÊNCIAS e FORMAS GEOMÉTRICAS.  

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o raciocínio; 

✓ Ensinar que a tecnologia pode ser uma boa aliada para o nosso 

aprendizado; 

✓ Trabalhar cores, sequência e formas geométricas; 

✓ Incentivar a coordenação motora. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, acesse o vídeo explicativo da professora Marianna, 

disponível em: https://youtu.be/VQA6l0aaQPs 

 

No vídeo, preste bastante atenção e acompanhe as instruções propostas 

para o desenvolvimento desta atividade. Para sua realização, utilize os links 

abaixo: 

Jogo 1: https://www.cokitos.pt/jogo-classificar-por-cores/play/ 
 
Jogo 2: https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=10180 

 

Atenção: Se aparecer o símbolo do flash player, clique nele e clique em permitir. 
 

 

   
 

 

https://youtu.be/VQA6l0aaQPs
https://www.cokitos.pt/jogo-classificar-por-cores/play/
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=10180
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpt.dreamstime.com%2Filustra%25C3%25A7%25C3%25A3o-stock-grupo-do-vetor-dos-%25C3%25ADcones-dos-gestos-de-m%25C3%25A3os-dos-desenhos-animados-image78873525&psig=AOvVaw20dyugzTa3rTeBAqnGIJbl&ust=1591746147511000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDT5tKy8-kCFQAAAAAdAAAAABAn

