
   
 
 
 
 

 

06/07/20 

2º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 

Querida família! 

Iniciamos hoje mais uma semana de muito trabalho. 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. 
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2º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

MATEMÁTICA 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

 

Atividade: Números e quantidades 

 

Atividade extra: Treinando o nome completo 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de colorir ou giz de cera 

 

Justificativa:  

Os números fazem parte da nossa vida. Estão presentes na nossa idade, 

nos dias do mês, nos endereços, números de telefone e até mesmo em nossa 

alimentação. Tendo em vista que nos utilizamos da linguagem numérica todo o 

tempo, é necessário introduzir o conceito de número e quantidades a fim de 

ampliar a visão e a compreensão das crianças.  

 

Objetivos: 

✓ Compreender o conceito de número e estabelecer relação com as 

quantidades;  

✓ Identificar, quantificar, reconhecer e valorizar a importância dos numerais 

(0 a 13).  

 

Desenvolvimento: 

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

disponível em: https://youtu.be/1c7RCDnD6Tw 

 

Após assistir ao vídeo explicativo, com a folha de atividade em mãos, em 

cada grupo conte as figuras e ligue ao numeral correspondente. 

 

Complementação:  

Para reforçar nosso aprendizado de hoje, assistam aos vídeos abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=l4lD7BeUQLw 

https://www.youtube.com/watch?v=9rKxo-x_-2U 

 

 

 

https://youtu.be/1c7RCDnD6Tw
https://www.youtube.com/watch?v=l4lD7BeUQLw
https://www.youtube.com/watch?v=9rKxo-x_-2U
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Treinando a escrita do nome completo: 

Nosso nome é muito importante, ele é parte de quem somos, parte da 

nossa identidade. 

Por isso é tão importante aprender a escrevê-lo! Faça seu nome com 

capricho! 

 

 

 
 

ATIVIDADE EXTRA: NOME COMPLETO 

 

Observação específica a respeito dessa atividade 

 

Querida família, temos que ressaltar, mais uma vez, a importância do 

trabalho desenvolvido com a escrita do nome completo. 

Esta atividade será oferecida ao longo de nossas atividades. 

Ao menos uma vez por semana, essa atividade fará parte 

 do nosso planejamento diário. 

Pedimos que vocês incentivem a criança a fazê-la, pois o treino da 

escrita do nome completo precisa ser feito regularmente. 

A escrita do nome torna-se um marco de identificação e, por isso, é tão              

valorizado. É por esse motivo que esse trabalho gera uma relação de 

identidade da criança com a escrita. 

 

Obs.: Utilizem a ficha do nome completo para a realização da atividade. 
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NOME: ____________________________________________________ 

             ____________________________________________________ 

 

➢ CONTE AS FIGURAS E LIGUE AO NUMERAL. 
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TREINANDO A ESCRITA DO NOME COMPLETO 

 

 

 

➢ __________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

➢ _________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

➢ _____________________________________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 

Atividade: Amarelinha com pescaria 

 

Material necessário: 

✓ Tiras pequenas de papel 

✓ Um pregador 

✓ Fita crepe 

 

Justificativa:  

A Educação Física é de extrema importância para o desenvolvimento 

saudável das crianças. 

Por meio das atividades desenvolvidas, as crianças ganham agilidade, 

respeito a regras e combinados, interagem com o outro, movimentam a 

musculatura do corpo e desenvolvem a coordenação motora. 

Vale ressaltar que, para que a criança consiga ter uma comunicação escrita 

legível, é preciso atender a todos os aspectos que envolvem o seu crescimento, 

isso é, toda a conquista do esquema corporal que engloba o equilíbrio estático e 

dinâmico, movimentos amplos, alongamentos e o movimento de pinça  bem 

como o treinamento da musculatura dos membros superiores. 

 

Objetivo:  

✓ Desenvolver a coordenação motora grossa, o equilíbrio, a consciência 

corporal 

✓ Estimular o fortalecimento dos membros para aprimorar o movimento de 

pinça 

 

Desenvolvimento:  

Para a realização dessa atividade, é necessário assistir ao vídeo com a 

explicação do professor Rafael, disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=dSOWqg5OYfY&feature=youtu.be 

 

Papai/mamãe, escolham um espaço para a realização da atividade. Utilize 

a fita crepe para demarcar no espaço uma sequência de quadrados com uma ou 

duas casas (imitando uma amarelinha desenhada no chão).  

No lado final da amarelinha, distribua as tiras de papel. 

A criança deve saltar pela sequência utilizando um ou dois pés, de acordo 

com o esquema determinado no chão pelas fitas.  

Ao final utilizando o pregador (jacaré) deve pescar um peixe (uma tira de 

papel) e retornar. 

https://www.youtube.com/watch?v=dSOWqg5OYfY&feature=youtu.be

