
   
 
 
 
 

 

17/07/20 

2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Querida família! 

Continuamos seguindo juntos e aprendendo bastante. 

Começamos a nos encontrar mais vezes e tem sido muito bom estar com 

vocês. Mas hoje será ainda melhor. É o dia do nosso encontro pra lá de especial: 

o ENCONTRO DA AMIZADE.  

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

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES ENCONTRO ON-LINE) e link para 

acesso disponível abaixo. 

 

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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ENCONTRO DA AMIZADE 

Atenção aos links para os ENCONTROS ON-LINE do Dia 

 

Observações importantes para os pais:  

✓ Queridos pais, pedimos que acessem APENAS o link referente ao 

Encontro do SEU filho.  

✓ Sejam pontuais! 

✓ Oriente seu filho a NÃO FALAR junto com a professora, mas sim escutar 

o que ela tem a dizer! 

✓ Durante as explicações da professora, mantenha a tela da professora 

como PRINCIPAL e o microfone de seu filho DESLIGADO. 

✓ Assim que terminar o horário, oriente seu filho a DEIXAR o encontro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCONTRO ON-LINE – 2º Período A  

Tia Aline 

HOJE, às 14h 

 

Link: https://meet.google.com/wnu-fhtf-rsm 

 

ENCONTRO ON-LINE – 2º Período C 

Tia Ana Paula 

HOJE, às 14h30min 

 

Link: https://meet.google.com/gxp-yhhc-jtv 

 

ENCONTRO ON-LINE – 2º Período B 

Tia Dani 

HOJE, às 15h 

 

Link: http://meet.google.com/afn-wtyt-dra 

 

https://meet.google.com/wnu-fhtf-rsm
https://meet.google.com/gxp-yhhc-jtv
http://meet.google.com/afn-wtyt-dra
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

LITERATURA E ARTES 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

 

Atividade: Contação de história + Ilustração 

 

Livro do dia: Amigos  

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 

Justificativa:  

Nesse momento, precisamos reforçar os laços de amizade, ainda que 

distantes. Um grande amigo, tem sempre uma palavra carinhosa para nos dar. 

Está ao nosso lado em vários momentos e sabemos que sempre podemos contar 

com a sua companhia. Conversar, brincar, passear, dar boas risadas com quem 

a gente gosta e nos deixa felizes é o que há de melhor.  

 

Objetivos:  

✓ Reforçar os laços de amizade; 

✓ Homenagear os amigos queridos; 

✓ Valorizar quem está sempre ao nosso lado; 

✓ Ressaltar as qualidades de um verdadeiro amigo. 

 

Desenvolvimento:  

Antes de realizar a atividade, assista ao vídeo da professora, trazendo essa 

linda história sobre amizade, disponível em: https://youtu.be/X0RFlj9Q0Bc 

 

Agora, com a ajuda de um adulto, faça a leitura do poema e pinte as 

palavras que rimam.  

Em seguida, encontre e circule, no diagrama, as palavras que estão em 

destaque. 

Para finalizar, faça um desenho para homenagear o seu amigo(a). 

Use a criatividade!  

 

Complementação: 

Vamos assistir a mais um vídeo e cantar juntos? Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dr4gittIyaU&feature=youtu.be  

https://youtu.be/X0RFlj9Q0Bc
https://www.youtube.com/watch?v=Dr4gittIyaU&feature=youtu.be
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NOME: _________________________________________________________ 
 

              _________________________________________________________ 

 

TER UM AMIGO 

ISABEL CRISTINA S. SOARES 

 

“CORAÇÃO FICA EM FESTA 

ACONCHEGADO NUM ABRIGO 

É ASSIM QUE ACONTECE  

QUANDO SE ABRAÇA UM AMIGO...” 

 

➢ COLORA, NO POEMA, AS PALAVRAS QUE RIMAM.  

 

➢ ENCONTRE E CIRCULE NO DIAGRAMA AS PALAVRAS ABAIXO. 

         AMIGO – ABRAÇO – CORAÇÃO – AMIZADE - ABRIGO 

  

A B R I G O G Z 

G J U E B D I N 

K C O R A Ç Â O 

O E F A M I G O 

Q W Y P H M U A 

T A B R A Ç O X 

L U V C Z R S A 

A M I Z A D E J 
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➢ AGORA QUE VOCÊ CONHECEU A HISTÓRIA “AMIGOS”, FAÇA UM 

DESENHO PARA O SEU MELHOR AMIGO (A) E ESCREVA UMA 

FRASE PARA HOMENAGEÁ-LO(A). 

 

A AMIZADE É TUDO! 
 

DE:      ________________________ 
 
PARA: ________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

 

QUEBRA-CABEÇA 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

 

Atividade: Quebra-cabeça 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

✓ Tesoura (sob supervisão de um adulto) 

✓ Cola branca (sob supervisão de um adulto) 

 

Justificativa:  

Em 1820, o quebra-cabeça já fazia um enorme sucesso, sendo um dos 

principais brinquedos da época, com diversas gravuras e pinturas. 

Estudos mostram que o quebra-cabeça serve como uma forma de 

fortalecer o elo familiar e torna o diálogo mais fácil entre pais e filhos, já que o 

ambiente relaxante facilita a conversa. 

É um jogo onde a agilidade supera qualquer força física. No processo de 

formação educacional e cognitiva de uma criança, o jogo é um forte aliado no 

desenvolvimento (físico, neurológico, psicomotor, capacidades de concentração, 

noção espacial e percepção visual). 

As crianças são atraídas pelo desafio de conseguir montar o que os quebra-

cabeças propõem e pela dinâmica inerente à manipulação das peças. 

 

Objetivos: 

✓ Estimular a aprendizagem; 

✓ Desenvolver a atenção e o pensamento lógico; 

✓ Desenvolver a coordenação motora; 

✓ Desenvolver a inteligência; 

✓ Desenvolver diferentes habilidades do pensamento como: observar, 

comparar, analisar e sintetizar. 

 

Desenvolvimento:  

Para a realização dessa atividade, siga os passos abaixo. 

 

1. Colora o desenho. 

2. Peça a ajuda de um adulto para recortar as partes pontilhadas do desenho. 

Seu quebra-cabeça está pronto! 
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3. Misture as partes recortadas. 

4. Tente montar o quebra-cabeça. 

5. Cole o desenho em uma folha branca ou na matriz abaixo. 

6. Coloque o seu nome na folha. 

 

Complementação: 

Você conhece uma canção que se chama “quebra-cabeça”? Vamos conhecer, 

aprender e cantar? Disponível em: 

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

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xPQpagdYKNs
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QUEBRA-CABEÇA           

CORPO HUMANO     

 

NOME: ____________________________________________________ 
 

             ____________________________________________________ 


