
   
 
 
 
 

 

24/07/20 

2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Mas hoje a nossa tarde será pra lá de especial: Chegou o dia do 

ENCONTRO COM OS AVÓS. HOJE, 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). O link para acesso encontra-se disponível abaixo. 

Repasse-o para seus avós!  

 

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.  
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  ENCONTRO COM OS AVÓS  

Atenção ao LINK para o ENCONTRO COM OS AVÓS 
 

Hoje nosso encontro será diferente, importante, emocionante. Teremos 

visitantes, pois o vovô e a vovó estarão presentes nele. 

Peça ao papai ou à mamãe para compartilhar o link abaixo com os seus 

avós e assim eles poderão estar conosco, mesmo à distância. 
 

Observações importantes:  

✓ Nosso encontro tem a duração de 30 min. Seja pontual! 

✓ NÃO FALE junto com a professora; escute o que ela tem a dizer! 

✓ Assim que terminar o horário, DEIXE o encontro. 

✓ Papai/mamãe, pedimos que fique o tempo todo ao lado da sua criança 

e não permita que ela mexa no computador nesse momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCONTRO ON-LINE – DIA DOS AVÓS 

2º Período – A: Tia Aline 

HOJE, 24/07, às 14h 
 

Link: https://meet.google.com/cjx-gpvc-arn 

 

ENCONTRO ON-LINE – DIA DOS AVÓS 

2º Período – C: Tia Ana Paula 

HOJE, 24/07, às 14h30min 
 

Link: https://meet.google.com/iaj-wgwh-ikc 

 

ENCONTRO ON-LINE – DIA DOS AVÓS 

2º Período – B: Tia Dani 

HOJE, 24/07, às 15h 
 

Link: http://meet.google.com/wvj-ornc-bmj 

 

https://meet.google.com/cjx-gpvc-arn
https://meet.google.com/iaj-wgwh-ikc
http://meet.google.com/wvj-ornc-bmj


   
 
 
 
 

 

24/07/20 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

LITERATURA / DIA DOS AVÓS 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade 1: Contação de história 

 

Material necessário:  

✓ Lápis grafite 

✓ Lápis de cor, canetinha ou giz de cera 

✓ Folha colorida 

✓ Retalhos de papel ou tecido 

✓ 1 foto da vovó e/ou do vovô/ ou de  

uma pessoa que seja especial para você. 

 

Sugestão de outros materiais: botões, paetês, adesivos, fitas... use sua 

criatividade. 

 

Justificativa:  

No dia 26 de julho comemoramos o dia dos avós. O papel dos avós é de 

grande importância na vida dos netos. Eles representam uma referência familiar, 

fonte de histórias e relatos que incrementam o desenvolvimento social e 

intelectual das crianças. Além disso, os avós representam uma forma especial 

de amor, diferente da dos pais. 

 A história de uma pessoa é como “A COLCHA DE RETALHOS”, formada 

de acontecimentos, de momentos de alegria e de tristeza, de sonhos... da vida 

de cada um. É importante a relação afetiva entre as pessoas que convivem com 

a criança, pois é assim que ela aprende a amar e ser amada. 

Todos unidos na procura da união e da fraternidade, cada um do seu modo, 

formam a grande colcha da teia da vida. Podemos ser diferentes e construir algo 

com o mesmo objetivo. Nós somos aquilo que vivemos.  Somos um pouquinho 

da vida de nossos pais e avós. 

Festejar o DIA DOS AVÓS significa celebrar a experiência de vida, 

reconhecer o valor da sabedoria adquirida, a importância do convívio com as 

pessoas e com a família. 

 

Objetivos: 

✓ Estimular o gosto pela leitura. 

✓ Desenvolver o interesse por ouvir e expressar sentimentos, experiências, 

ideias e opiniões. 

✓ Descrever personagens, cenários e objetos. 

✓ Compreender as ideias do texto lido. 

✓ Valorizar a família. 
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Desenvolvimento da atividade: 

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

contação de história, disponível em: https://youtu.be/AJ4HQAVq6DY 

 

Agora que já assistiu ao vídeo vamos começar. 

Faremos um cartão surpresa para a vovó e/ou o vovô/ ou uma pessoa 

especial. 

Coloque a folha colorida na horizontal e dobre ao meio, como na imagem 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do lado de fora, com o lápis grafite, escreva o versinho a seguir:  

 

“TER VOCÊ É SENTIR FELICIDADE 

É CONHECER UM AMOR DOCE 

É VIVER DE CARINHO...” 

 

Depois, no lado de dentro do cartão cole a foto. 

Enfeite o cartão por fora e por dentro com capricho e com muito carinho. 

Quando terminar o seu cartão, cole-o na folha de atividade disponível. 

Depois, faça uma ligação de vídeo para a vovó e/ou para o vovô ou para 

uma pessoa especial mostrando a ele(s) a surpresa.  

Registre este momento e poste no Instagram (marque @colegioequipejf). 

 

Complementação: 

Vamos assistir um vídeo de homenagem aos avós? Assista e, se desejar, 

compartilhe com seus avós. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=HmWCzmI1_7Y 

 

 

 

https://youtu.be/AJ4HQAVq6DY
https://www.youtube.com/watch?v=HmWCzmI1_7Y


 
COLÉGIO EQUIPE – 2020 

EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO 

                                               

 

NOME: ____________________________________________________ 

             ____________________________________________________ 

 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 

26 DE JULHO – DIA DOS AVÓS 
 

A COLCHA DE RETALHOS 

CONCEIL CORRÊA DA SILVA E NEY RIBEIRO 
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2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

COORDENAÇÃO MOTORA/ ARTES 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

 

Atividade 2: Mão na massa 

 

Justificativa:  

A massinha de modelar é um recurso simples e com grande importância de 

ser oferecido e explorado na fase inicial da alfabetização das crianças.  

Grande parte das crianças gostam de brincar de massinha. Agora imagina 

as próprias crianças preparando? Quanta autonomia e desenvolvimento!  

Tenho certeza que será uma grande diversão. 

Agora é só colocar a mão na massa e dar asas para a imaginação. 

 

Objetivos:  

Desenvolver a coordenação motora fina, a criatividade, a concentração e a 

oralidade.  

Estimular matemática - apresentar e descobrir novas formas, cores, novas 

texturas, sensações e movimentos. 

 

Vamos à receita! 

Ingredientes: 

✓ 1 copo de água 

✓ 1 colher de chá de sal 

✓ 1 colher de sopa de óleo de  

cozinha 

✓ 500g de farinha de trigo 

✓ Tinta guache qualquer cor 

 

Modo de Preparo: 

Em um recipiente misture a farinha, o sal e o óleo. Em seguida, aos poucos, 

acrescente a água. Amasse bem até ficar boa para modelar. 

Obs.: Caso a massinha fique grudenta, acrescente, aos poucos, mais farinha de 

trigo para que possa dar o ponto da massinha. 

 

Algumas sugestões de atividades: 

As crianças podem explorar a massinha de forma livre, podendo também 

enriquecer esta atividade com palitos de picolé, forminhas, potinhos, panelinhas 

e forminhas, entre outras peças e brinquedos. 
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1 - Ofereça para a crianças objetos que podem 

deixar marcas na massinha como pente, régua 

e alguns brinquedos. Desta forma as crianças 

poderão explorar diferentes texturas. 

 

 

  

 

 

  2 - Propor atividades cuja modelagem possui 

uma temática como criar animais, casas, 

carros. 

  

   

 

 

 

3 - Modelar as letras do seu nome com ou 

sem o auxílio de fichas. 

  

 

 

   

4 – Trabalhar a matemática pedindo para a 

criança modelar o número relacionado a uma 

determinada quantidade. 

 
 
                    

 


