
   
 
 
 
 

 

16/07/20 

2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Querida família! 

Continuamos seguindo juntos e aprendendo bastante. 

A partir desta semana começamos a nos encontrar três vezes, às 

segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras. Tem sido ótimo estar com 

vocês! Mas amanhã será ainda melhor. Sabem por quê? Porque teremos nosso 

ENCONTRO DA AMIZADE.  

Informações específicas sobre os encontros no site da escola (ALUNO – 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES ENCONTRO ON-LINE).  

Para a realização das atividades, por favor, estejam atentos: 
   

➢ 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. 

➢ Às segundas-feiras e quartas-feiras termos uma atividade extra para ser feita no 

momento do nosso encontro on-line.  

➢ 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.  

As matrizes serão disponibilizadas (semanalmente) na escola. Se vocês não têm 

como imprimi-las em casa, por favor, fiquem à vontade para buscá-las (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.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

FORMAS GEOMÉTRICAS 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

 

Atividade: As formas geométricas 

 

Dever de Casa: Reforçando alguns conceitos matemáticos   

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 

Justificativa:  

É importante propiciar à criança a visualização, exploração e manuseio de 

objetos que compõe o universo das formas geométricas, para que assim, elas 

possam identificá-las. 

As formas geométricas estão em todas as coisas ao nosso redor. Elas 

estão presentes nas construções, nas ruas, nos brinquedos, nos objetos em 

casa, nos alimentos. 

 

Objetivos: 

✓ Fazer com que a criança conheça as formas que estão presentes em 

todos os ambientes em que vive 

✓ Identificar e nomear as formas geométricas 

✓ Desenvolver o raciocínio lógico 

 

Desenvolvimento: 

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

disponível em: https://youtu.be/Gi7ScpjR96o 

  

Em seguida, siga os passos: 

 

1. Na folha de atividade, capriche na letra ao escrever o seu nome completo e 

preste bastante atenção nas figuras geométricas. 

2. Depois, ligue os objetos às suas formas geométricas semelhantes.  

3. Para finalizar, colora com capricho. 

 

 

 

https://youtu.be/Gi7ScpjR96o
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Complementação:  

Vamos reforçar nosso aprendizado sobre as formas geométricas?  

1. Formas geométricas -    https://www.youtube.com/watch?v=0oS8PAnLK0c 

2. O Diário de Mika - https://www.youtube.com/watch?v=co_p2-x9QJk 

 

 

 

 

 

DEVER DE CASA                                                              

 

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

Siga com atenção as orientações da sua professora para realizá-lo. 

 
Obs.: Não se esqueça de recortar as margens da folha e colá-la em seu caderno 

de Deveres de Casa. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0oS8PAnLK0c
https://www.youtube.com/watch?v=co_p2-x9QJk
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NOME: _________________________________________________________ 
 

              _________________________________________________________ 

 

➢ LIGUE OS OBJETOS AS SUAS FORMAS GEOMÉTRICAS SEMELHANTES. 
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                                         DEVER DE CASA  

 

NOME:___________________________________________________ 
 

         ____________________________________________________ 

 

➢ COLORA SOMENTE OS BALÕES COM NÚMEROS ÍMPARES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ COMPLETE A SEQUÊNCIA COM OS NÚMEROS ÍMPARES. 

 

 
0 

  
 2 

  
 4 

  
 6 

  
 8 

  
10 

 

 



  
 
 
 
 

 

16/07/20 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

INGLÊS  
Professora: Luísa Vieira 

 

Atividade: Projeto “The Environment” 
 

Justificativa: 

Estudar inglês na educação infantil faz com que a criança se abra a um 

novo idioma juntamente ao português, o que permite que o seu cérebro tenha 

mais facilidade para trocar de língua ao se comunicar. 

Além disso, o estudo de inglês na infância também estimula as funções 

cognitivas das crianças, favorecendo a capacidade de raciocínio e a integridade 

do seu cérebro, pois quanto mais o nosso cérebro se exercita e recebe 

atividades, com mais rapidez e saúde ele se desenvolve.  

Com a atividade de hoje, encerraremos o nosso Project ‘Environment’ 

(Meio Ambiente). Vamos fazer uma brincadeira bem legal para relembrar os 

animais, a ‘Mystery Box’ (caixa misteriosa). No final, assistiremos a um vídeo 

que reforça a importância de cuidar do nosso planeta.  
 

Objetivos:  

✓ Incentivar o gosto pela língua inglesa 

✓ Concluir nosso projeto “The Environment” 

✓ Estimular a concentração 
 

Desenvolvimento: 

Abaixo encontra-se o planejamento de INGLÊS referente ao dia. Assista ao 
vídeo da professora Luísa (link disponível nele), siga os passos e realize as 
atividades propostas.  

 

ATENÇÃO! Não se esqueça de guardar sua atividade na pasta de Inglês para entregar à 

professora no retorno das aulas presenciais.  

 



SUPPORT MATERIAL 

Preschool 3 

Teacher Luísa 

 

Hello!! 

Are you ready for our class? Let’s go!! 

Vamos começar a nossa aula, clique no link a seguir: 

Preschool 3 – 16-07-20: https://youtu.be/e9IoLYiOKSM  

ROTEIRO DO VÍDEO 

       Na videoaula de hoje, encerraremos o nosso Project ‘Environment’ (Meio Ambiente). Vamos fazer 

uma brincadeira bem legal para relembrar os animais, a ‘Mystery Box’ (caixa misteriosa). No final, 

assistiremos a um vídeo que reforça a importância de cuidar do nosso planeta.  

1) Hello Song!! 

2) Alphabet (Alfabeto): Letters M - N 

3) Remembering (Relembrando) – Water – Material da aula anterior.  

4) Remembering (Relembrando) – Water Animals – Material da aula anterior.  

5) Remembering (Relembrando) – Wild Animals – Material da aula anterior.  

6) Mystery box - (Caixa Misteriosa) - Brincadeira para memorizar os animais.  

Sing a Song – Mystery Box: https://youtu.be/4pfuapihZhI  

7) Taking care of our planet (Cuidando do nosso Planeta) - Sing a Song ‘I love my planet’: 

https://youtu.be/zlnFk6d-8I4  

 
ACTIVITY 

Arquivar as atividades na pasta de inglês. 
 

1) Folha 1 – Look through your window and check the nature things you can find. – Dê uma olhada pela 

sua janela, e marque os elementos da natureza que você pode encontrar.  

 

Disponibilizamos no site do colégio uma sugestão de leitura muito legal, ‘The Pink Bee’. Para 

conhecer essa história, acesse o site da escola e siga o caminho: ALUNO – EDUCAÇÃO 

INFANTIL – SUGESTÕES DE LEITURA 

 

 

 

https://youtu.be/e9IoLYiOKSM
https://youtu.be/4pfuapihZhI
https://youtu.be/zlnFk6d-8I4


 

Look through your window and check the nature things you can find. 

 

 


