
   
 
 
 
 

 

23/07/20 

2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Nos encontraremos para tirar dúvidas, fazer atividades juntos e matar a 

saudade. E falando em matar a saudade temos mais uma NOVIDADE: O 

ENCONTRO COM OS AVÓS. Ele acontecerá, amanhã, sexta-feira, dia 24/07, 

cada turma em seu próprio horário. 

Informações específicas sobre este encontro no site da escola (ALUNO – 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS e/ou 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. 

➢ 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   
 
 
 
 

 

23/07/20 

2º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

MATEMÁTICA 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade: Antecessor e Sucessor 

 

Dever de casa: Vamos exercitar o cérebro 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade ou folha branca 

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor 

 

Justificativa:  

A criança utiliza a contagem dos números e quantificação, em muitas 

situações do cotidiano. Quando ela identifica o numeral que vem antes e depois 

na ordem numérica, facilita a contagem e a percepção do número que é menor e 

maior na sequência numérica. 

 

Objetivos: 

✓ Construir o conhecimento de que os números ocupam uma posição numa 

sequência numérica; 

✓ Identificar o antecessor e o sucessor dos números naturais; 

✓ Desenvolver o raciocínio lógico com noção de ordenação e quantificação. 

 

Desenvolvimento:  

Antes da execução da atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

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

  

Agora, de olho na folha de atividade, perceba que os caminhões estão 

indicando os números.  

Escreva os números que vêm antes (antecessor) e depois (sucessor) nos 

quadrinhos disponíveis.  

Em seguida, colora os caminhões com capricho. 

 

Complementação: 

Não podemos nos esquecer do que aprendemos hoje. Vamos reforçar nosso 

aprendizado? Assista ao vídeo disponível em  

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

https://youtu.be/gBGszFgcFZI
https://www.youtube.com/watch?v=mpbTgjhozlA
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NOME: __________________________________________________ 
 

             __________________________________________________ 

 

      ANTECESSOR E SUCESSOR 
 

 

➢ PRESTE BASTANTE ATENÇÃO E COMPLETE OS CAMINHÕES 
COM OS NÚMEROS QUE VÊM ANTES E DEPOIS. 
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NOME: __________________________________________________  

                

__________________________________________________ 

 

➢ AJUDE JOÃO A DESCOBRIR O CAMINHO CORRETO PARA 
ENCONTRAR SUA AMIGA ANINHA. 
 

 
 
 

➢ AGORA, COPIE OS NÚMEROS DE 0 A 13 E CIRCULE DE VERMELHO 
O NÚMERO QUE VEM ANTES DO 9 E DE VERDE O NÚMERO QUE VEM 
DEPOIS DO 12. 

 
 

_______________________________________________________ 
 
        

_______________________________________________________ 

DEVER DE CASA 
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2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

INGLÊS  
Professora: Luísa Vieira 

 

Atividade: Projeto “Seasons” 
 

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.  

Hoje vamos começar o projeto ‘Seasons’ (estações do ano). Durante um 
mês, vamos conhecer todas as estações e suas características. Para iniciar, 
vamos conhecer o ‘Autumn’ (outono).  
 

Objetivos:  

✓ Incentivar o gosto pela língua inglesa 

✓ Iniciar nosso projeto “Seasons” 

✓ 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 – 23-07-20: https://youtu.be/X3X9wdSUJcY  

ROTEIRO DO VÍDEO 

       Na videoaula de hoje, vamos começar o projeto ‘Seasons’ (estações do ano). Durante um mês, vamos 

conhecer todas as estações e suas características. Para iniciar, vamos conhecer o ‘Autumn’ (outono). 

1) Hello Song!! 

2) How are you today? 

3) How’s the weather today? 

4) Seasons (estações do ano) – Autumn (outono) 

5) Watch the video – Autumn Song - https://youtu.be/ASRFQQ4K688  

6) Autumn characteristics (características do outono) - Tree (árvore), Leaf (folha)  

What colors are the leaves? (Quais as cores das folhas?) – Green (verde), yellow (amarelo), red 

(vermelho) and brown (marrom) 

7)  How’s the weather in the autumn? (Como é o clima no outono?)  - Sunny (ensolarado) and Cold 

(frio)  

 
ACTIVITY 

Arquivar as atividades na pasta de inglês. 
 

1) Folha 1 – Autumn – Material para consulta do aluno. 

2) Folha 2 – How many leaves are there in the tree? Count, trace the numbers and color. – Quantas 

folhas tem na árvore? Contar, contornar e colorir de acordo com as cores das folhas do outono. 

 

 

 

 

https://youtu.be/X3X9wdSUJcY
https://youtu.be/ASRFQQ4K688


AUTUMN 

 

TREE 

 

LEAF 

 

 



How many leaves are there in the tree? Count, trace the numbers and color. 

 

 


