
   
 
 
 
 

 

14/08/20 

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). Os links para os encontros do dia 

estão disponíveis 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. 

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.  
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Atenção aos links para os ENCONTROS do Dia 
 

Observações importantes:  

✓ Querido aluno, pedimos que acesse APENAS o link referente ao 

Encontro da SUA turma.  

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

✓ NÃO FALE junto com a professora. Escute o que ela tem a dizer! 

✓ Durante as explicações, mantenha sua câmera ligada e o microfone 

DESLIGADO. 

✓ Assim que terminar o horário, DEIXE seu encontro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCONTRO ON-LINE – 2º Período A  

Tia Aline 

HOJE, 14/08, às 14h 

 

Link: https://meet.google.com/ngs-ruhg-qde 

 

ENCONTRO ON-LINE – 2º Período C 

Tia Ana Paula 

HOJE, 14/08, às 14h30min 
 

Link: https://meet.google.com/jsi-gaii-apm 

 

ENCONTRO ON-LINE – 2º Período B 

Tia Dani 

HOJE, 14/08, às 15h 
 

Link: http://meet.google.com/qsc-ekya-qjn 

 

https://meet.google.com/ngs-ruhg-qde
https://meet.google.com/jsi-gaii-apm
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.construirnoticias.com.br%2Fcomunicacao-com-amor-entre-professor-e-aluno%2F&psig=AOvVaw1UPFaKMxsJnoSCipYgkMEv&ust=1593575886183000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCC4vjSqOoCFQAAAAAdAAAAABAD
http://meet.google.com/qsc-ekya-qjn
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2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

LITERATURA 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade: Contação de história  

 

História do Dia: O CURUPIRA 

 

      Material necessário:   

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor 

 

Justificativa:  

No mês de agosto comemoramos o Folclore. 
O folclore permite que as crianças resgatem a memória de um 

movimento sem idade declarada, com o objetivo de manter viva a história 
cultural do Brasil e de enfatizar a riqueza e a pluralidade de nossa cultura.  

O folclore é uma junção de mitos, contos, histórias, brincadeiras, 
músicas, práticas cotidianas, tradições e costumes da cultura popular e oferece 
um universo muito lúdico para ser trabalhado com as crianças. 

Através do folclore as crianças desenvolvem senso de origem e 
pertencimento a um grupo social, construindo sua identidade ao passo que se 
tornam cidadãos cientes dos valores e princípios positivos da cultura brasileira. 

 
 

Objetivos: 
✓ Trabalhar a linguagem oral e escrita; 
✓ Instigar a curiosidade natural da criança e reconhecer as características 

de nosso rico folclore; 
✓ Aumentar o vocabulário; 
✓ Conhecer e reconhecer o Curupira como um personagem que faz parte 

do folclore brasileiro. 
 

Desenvolvimento:  

Antes de desenvolver sua atividade, assista ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/ZAgJy0oB5rg 

 

Agora que já assistiu ao vídeo vamos começar nossa atividade. 

Observe as letras da palavra CURUPIRA dentro do retângulo. Em 
seguida, procure, na árvore, letras que formam o nome CURUPIRA e colora-
as. Para finalizar, ajude o Curupira a encontrar o caminho correto para chegar 
aos animais. 

 
 

https://youtu.be/ZAgJy0oB5rg
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Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também aos vídeos 

disponíveis em:  

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=gKpiIzfNQA8 

2. https://www.youtube.com/watch?v=WTyd-MlCmcc 

 

Extras:  

Um dos programas mais conhecidos no nosso país ficou no ar por muitos 

anos e retratou um Sítio mágico, onde as crianças viviam muitas aventuras, 

“boneca de pano era gente, sabugo de milho era gente” ... O nome desse sítio 

era Sítio do Picapau Amarelo.  

Muitos personagens do folclore foram retratados nesse programa. Vamos 

assistir a abertura dele? Se você gostar, peça ao papai ou à mamãe para lhe 

mostrar alguns episódios e divirta-se!  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GO94XCuXEqs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gKpiIzfNQA8
https://www.youtube.com/watch?v=WTyd-MlCmcc
https://www.youtube.com/watch?v=GO94XCuXEqs


 COLÉGIO EQUIPE – 2020 
EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO  

                                               

 

NOME: __________________________________________________ 
 

             __________________________________________________ 

➢ OBSERVE O NOME DO PERSONAGEM DA HISTÓRIA QUE VOCÊ 
ACABOU DE OUVIR. 

 

 
➢ AGORA, AJUDE O CURUPIRA A ENCONTRAR, NA ÁRVORE, AS 

LETRAS QUE FORMAM SEU NOME E COLORA-AS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ DESCUBRA QUAL É O CAMINHO CORRETO PARA O CURUPIRA 
ENCONTRAR OS ANIMAIS DA FLORESTA.  

 

CURUPIRA 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

FOLCLORE E ARTES 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

 

Atividade 2: Criando o CURUPIRA 

 

Material necessário:   

✓ 1 rolinho de papel higiênico 

✓ Canetinha 

✓ Papel verde  

✓ Papel vermelho 

✓ Cola branca 

 

Justificativa:  

A arte é todo trabalho criativo. Ela faz parte da vida da criança como 

leitura do mundo e expressão pessoal.  

Através da obra de arte podemos conhecer a leitura do mundo de outra 

pessoa, com outra história de vida, outra experiência, sentimentos, vivendo em 

outro lugar ou época.  

 

Objetivos: 

✓ Desenvolver a criatividade; 

✓ Desenvolver a habilidade artística; 

✓ Proporcionar momentos de descobertas; 

✓ Reconhecer o Curupira como um dos personagens que fazem parte do 

folclore brasileiro. 

 

Desenvolvimento:  

Com o auxílio de um adulto, recorte o papel vermelho para fazer o 

cabelo do Curupira.  

Em seguida, recorte o papel verde para fazer a parte de baixo.  

Depois é só colar ou grampear (somente um adulto pode fazer isso) tudo 

no rolinho de papel higiênico.  

Para finalizar, faça o rostinho usando canetinha. 

 

Auxílio: 

Para te ajudar na confecção, assista ao vídeo disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=L-LjS6U85MY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L-LjS6U85MY
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Complementação: 

Vamos cantar? 

As músicas folclóricas são canções populares e tradicionais que fazem 

parte da sabedoria de um povo. Esse tipo de manifestação musical é 

transmitido pela tradição oral e, muitas vezes, o autor da mesma já foi 

esquecido ou nem mesmo chegou a ser conhecido. 

De qualquer modo, estes músicos anônimos dificilmente são 

profissionais, independentemente do talento. 

Confira abaixo algumas das principais músicas folclóricas que fazem 

parte da cultura brasileira: 

 

 

Pombinha Branca 

Pombinha branca, que está fazendo? 

Lavando roupa pro casamento 

Vou me lavar, vou me trocar 

Vou na janela pra namorar 

Passou um moço, de terno branco 

Chapéu de lado, meu namorado 

Mandei entrar 

Mandei sentar 

Cuspiu no chão 

Limpa aí seu porcalhão! 

 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=wNi8SZpfmMQ 

 

 

 

O Cravo e a Rosa 

O cravo brigou com a rosa,  

Debaixo de uma sacada, 

O cravo saiu ferido, 

E a rosa despedaçada. 

O cravo ficou doente, 

A rosa foi visitar, 

O cravo teve um desmaio, 

E a rosa pôs-se a chorar. 

 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=MHeVf0B7k28 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wNi8SZpfmMQ
https://www.youtube.com/watch?v=MHeVf0B7k28
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Marcha Soldado 

Marcha soldado 

Cabeça de papel 

Quem não marchar direito 

Vai preso pro quartel 

O quartel pegou fogo 

A polícia deu sinal 

Acode, acode, acode a bandeira nacional. 

 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=8Dwr0wgrt0E 

 

 

 

Alecrim 

Alecrim, alecrim dourado 

Que nasceu no campo 

Sem ser semeado 

Oi, meu amor, 

Quem te disse assim, 

Que a flor do campo 

É o alecrim? 

 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=NAL4isDM4D0 

 

 

 

Se essa rua fosse minha 

Se essa rua 

Se essa rua fosse minha 

Eu mandava 

Eu mandava ladrilhar 

Com pedrinhas 

Com pedrinhas de brilhante 

Para o meu 

Para o meu amor passar. 

 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=IuZf_xTt_JU&t=9s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Dwr0wgrt0E
https://www.youtube.com/watch?v=NAL4isDM4D0
https://www.youtube.com/watch?v=IuZf_xTt_JU&t=9s

