
   
 
 
 
 

 

11/08/20 

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. Não se 

esqueçam: nossos encontros acontecem às segundas-feiras, quartas-feiras 

e sextas-feiras, cada turma em seu próprio horário. 

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

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES).  

 

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. 

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.  

➢ 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 utilizadas matrizes.  

As matrizes serão disponibilizadas no site (diariamente) e na escola 

(semanalmente). 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.  

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 
 
 
 

 

11/08/20 

2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade: Dia do Estudante 
 

Dever de Casa: Revisão 
 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor 
 

Justificativa:  

A educação é uma grande ferramenta de transformação social. Muito 

mais do que regras de matemática ou tópicos de história, a educação é capaz 

de alterar a realidade das pessoas.  

Nos primeiros anos de vida, as crianças passam boa parte do tempo 

dentro da escola. Depois da família, é o primeiro local onde aprendemos a 

conviver em sociedade. Neste período descobrem como relacionar com os 

colegas, criando laços de amizade, que muitas vezes se estendem pra vida.  

Portanto, há muito que comemorar neste dia; principalmente em relação 

à valorização do convívio escolar como parte fundamental da construção dos 

indivíduos como seres sociais. 
 

Objetivos: 

✓  Fortalecer o vínculo entre escola e seus alunos; 

✓  Motivar a participação na vida escolar além dos limites da sala de aula; 

✓ Trabalhar a escola enquanto espaço de diversão e socialização; 

✓ Compreender a escola enquanto fator de mudança da realidade social; 

✓ Reconhecer os objetos que usamos no ambiente escolar. 

Desenvolvimento:  

Antes de desenvolver sua atividade, assista ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/D5X-S1FAhMg 
 

Após assistir ao vídeo explicativo, na folha de atividade abaixo, observe 

as imagens e circule os objetos que os estudantes usam para estudar em sala 

de aula. Depois, desenhe o que mais gosta de fazer quando está na escola. 

 

      Complementação:  

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também aos vídeos 

disponíveis em: 

 

https://youtu.be/D5X-S1FAhMg


   
 
 
 
 

 

11/08/20 

2º PERÍODO 
 

1. Por que ir à Escola? 

https://www.youtube.com/watch?v=EK0oIAXTfzs 

2. Vamos para a Escola 

https://www.youtube.com/watch?v=68C0yB4HceI 

3. Minha escola 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dever de Casa: 
 

Observe, com atenção, a folha do Dever de Casa e siga as orientações 

da sua professora para realizar as atividades. 
 

Obs.: Não se esqueça de colar seu dever de casa no caderno de deveres. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EK0oIAXTfzs
https://www.youtube.com/watch?v=68C0yB4HceI
https://www.youtube.com/watch?v=kcKSvyqbFpY


 COLÉGIO EQUIPE – 2020 
EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO  

                                               

 

NOME: __________________________________________________ 
 

             __________________________________________________ 

 

➢ CIRCULE OS OBJETOS QUE OS ESTUDANTES USAM PARA 

ESTUDAR EM SALA DE AULA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

  

 

                                       

➢ AGORA, DESENHE O QUE VOCÊ MAIS GOSTA DE FAZER QUANDO 

ESTÁ NA ESCOLA. 

 

  



 COLÉGIO EQUIPE – 2020 
EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO  

                                               

 

 

NOME: ______________________________________________________ 

 

             ______________________________________________________ 

 

➢ JUNTE AS SÍLABAS E FORME PALAVRAS.  

  

 CA __________      DA  _______                    CO __________  

MA                                     MO                                      MI 

 GO__________                   LA  ________                   MO __________ 

   

                             DO _____________                      LA  ___________ 

                ME                                                MU  

                             LADO _____________                 DA  ___________ 

 

 

➢ CIRCULE OS NÚMEROS PARES E PINTE DE VERMELHO OS ÍMPARES. 
 

      

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 - 11 -12 - 13 – 14 
 

 

 

➢ CONTE OS DESENHOS E PINTE A QUANTIDADDE CORRESPONDENTE. 

 

 

   

DEVER DE CASA 



  
 
 
 
 

 

11/08/20 

2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 

Professora: Marianna Panisset 

 
Atividade: Dia dos Pais – Pai herói 

 

Justificativa: 

A internet faz parte de nossas vidas e há muita coisa boa a ser aprendida 

com ela. Podemos adequar seu uso a qualquer atividade e/ou momento de 

nossa vida.  

Hoje vamos usar nossos conhecimentos e equipamentos para homenagear 

essa pessoa tão importante em nossas vidas: O PAPAI. 

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o raciocínio e trabalhar a concentração; 

✓ Reforçar a coordenação motora; 

✓ Estimular a lógica e a racionalidade; 

✓ Trabalhar o DIA DOS PAIS. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança! 

Quem é o verdadeiro herói de nossas vidas? É a pessoa que está sempre 
presente nos bons momentos e nos momentos nem tão legais assim. No 
domingo passado foi dia dos pais, não é mesmo? Pense em alguém muito 
importante na sua vida, quem é seu herói e se divirta junto com ele, colorindo 
o desenho de dia dos pais, dos heróis. 

Mas antes, para começar, assista ao vídeo explicativo da tia Marianna, 

disponível em: https://youtu.be/KmJv3iCF69w 

 

No vídeo da tia Marianna, acompanhem juntos as instruções propostas 

para o desenvolvimento desta atividade e acesse o jogo utilizando o link: 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-para-colorir-dia-dos-pais  

 
  

 

  

https://youtu.be/KmJv3iCF69w
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-para-colorir-dia-dos-pais

