
  

 

 

 

 

 

20/08/20 

2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Querida família! 
Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais. Não se esqueçam que 

nos encontraremos AMANHÃ, 21/08, às 13h30min para um encontro muito 
especial – Semana do Folclore. 

Informações específicas sobre este encontro no site da escola (ALUNO – 
EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS). 

 
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.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

20/08/20 

2º PERÍODO 
 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 
Atividade: Parlendas 
 
Dever de Casa: Personagens do folclore 
 
Material necessário: 
✓ Folha de atividade 
✓ Lápis de escrever 
✓ Lápis de cor 

 
Justificativa:  

Parlendas são versos infantis antigos que nascem da tradição popular 
oral e fazem parte do folclore brasileiro. Fascina e envolve as crianças, pois 
possibilita a aprendizagem da língua de forma lúdica, associada a jogos, 
brincadeiras e expressão corporal. As palavras se “juntam” de forma ritma, 
musical e muitas vezes engraçada. 

      As parlendas, tantas vezes recriadas, ao longo do tempo adquirem 
referências locais e regionais e são também reinventadas pelas crianças, que 
estabelecem as primeiras relações entre elas e as suas vivências, 
perpetuando-as. Ao estabelecerem este contato direto com manifestações 
sonoras da linguagem - ritmo e rima – lidam com elementos imprescindíveis 
para o enriquecimento da linguagem oral e escrita. 

 
Objetivos: 
✓ Compreender a relação entre fala e escrita; 
✓ Exercitar a memória e a criatividade; 
✓ Identificar a cultura popular folclórica. 

 
Desenvolvimento:  

Antes de desenvolver sua atividade, assista ao vídeo explicativo da 
professora, disponível em: https://youtu.be/LWX7n2qbCAk 

 
Agora, de olho na folha de atividade! 
De acordo com a parlenda apresentada, recorte os nomes que estão nas 

plaquinhas e identifique qual é o dedo referente a cada um deles. 
Em seguida, cole as plaquinhas nos lugares corretos. 

 
 

https://youtu.be/LWX7n2qbCAk
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Complementação: 
Vamos reforçar nosso aprendizado de hoje? Assista também aos vídeos 

sugeridos abaixo. Disponíveis em: 
 

1. Parlendas - https://www.youtube.com/watch?v=4pGJaKxD8mQ 
2. Dedinhos - https://www.youtube.com/watch?v=w8NHphG1RgU 

 
 
 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=4pGJaKxD8mQ
https://www.youtube.com/watch?v=w8NHphG1RgU








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 – 20 - 08- 20: https://youtu.be/6QbAGFOoF8g  

ROTEIRO DO VÍDEO 

 Começaremos o projeto ‘Reading Time’. Durante três semanas, vamos conhecer histórias lindas e 

divertidas, que irão aumentar o nosso vocabulário na língua inglesa. Na videoaula de hoje, vamos ler o livro 

‘All Seasons’ que mostra como são cada uma das estações do ano, reforçando o vocabulário que já 

aprendemos. 

1) Hello!! 

2) How are you today? 

3) How’s the weather today? 

4) Story Time: All Seasons - From Early Reader Seasons 

Nesse livro você irá aprender, de forma lúdica, as quatro estações do ano: Verão, Outono, Inverno e 

Primavera. 

5) Seasons (estações do ano): Summer (verão), Autumn/ Fall (outono), Winter (inverno), Spring 

(primavera). 

6) Watch the video – The Seasons of the year by StoryBots: https://youtu.be/NavWWM2iTEw  

ACTIVITY 

Arquivar as atividades na pasta de inglês. 
 

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

2) Folha 2 – Color, cut out and glue the picture to each season.  – Colorir, cortar e colar cada figura na 

estação do ano correta. 

 

 

Disponibilizamos no site do colégio a história contada 

 na aula de hoje. Acesse o site da escola: 

 ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – LIVROS DE INGLÊS          

https://youtu.be/6QbAGFOoF8g
https://youtu.be/NavWWM2iTEw




 

 

    

 

Color, cut out and glue the picture to each season.   

 

 

 

NAME:__________________________________________ 

  Colégio Equipe  

Educação Infantil 

INGLÊS  
Teacher Luísa 


