
  
 
 
 
 

 

25/08/20 

2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Não se esqueçam dos nossos encontros, sempre 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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 
 
 
 

 

25/08/20 

2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade: Dia do Soldado 
 

Dever de Casa: Conjuntos 
 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever 
 

Justificativa: 

No dia 25 de agosto é comemorado o Dia do Soldado. É nesta data que 

se homenageia um dos profissionais responsáveis por proteger nossa nação e 

manter a ordem social, o Soldado. 

Devemos incentivar o respeito através de homenagens a todos os que 

lutam pela pátria e a defendem não só em guerras, mas também no dia a dia.    

 

Objetivos: 

✓ Incentivar o respeito pelos soldados; 

✓ Identificar os vários tipos de soldado; 

✓ Desenvolver o raciocínio e criatividade. 
 

Desenvolvimento:  

Antes de desenvolver sua atividade, assista ao vídeo explicativo da 

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

Agora, de olho na folha de atividade! 

Na palavra SOLDADO, complete as letras que estão faltando. Em 

seguida, escreva quais são as vogais e quais são as consoantes que aparecem 

na palavra SOLDADO. Depois, colora o soldado e cante a música “Marcha 

soldado”. 

 

Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também aos vídeos 

disponíveis em:   

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

https://www.youtube.com/watch?v=Rq6wMt9TugE 

 

 

 

https://youtu.be/qBwRAMLuzxU
https://www.youtube.com/watch?v=8Dwr0wgrt0E
about:blank
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A semana do brincar tem como objetivo sensibilizar a sociedade 

sobre a importância do brincar para o desenvolvimento integral da criança e 

ampliar a participação das famílias em atividades lúdicas que estimulem o 

desenvolvimento da criança na primeira infância (que abrange os primeiros 

seis anos completos) e favoreçam as relações humanas. 

Segue abaixo uma sugestão de brincadeira para fazer em casa hoje, 

com sua família. Divirtam-se juntos! 

 

 

➢ Passa anel 

 

Escolham quem vai ser o passador de anel.  

O Passador põe o anel (ou outra coisa pequena) entre suas mãos, 

encostadas uma na outra. 

Os outros jogadores ficam um ao lado do outro, com as palmas das 

mãos encostadas também, como as do passador de anel. 

O passador passa as suas mãos no meio das mãos de cada um dos 

jogadores, deixando cair o anel na mão de um deles sem que ninguém 

perceba.  

Quando tiver passado por todos os jogadores, o passador pergunta 

a um deles: "Quem ficou com a anel?". 

Quem acertar, é o novo passador. Se alguém “chutar” e não acertar, 

paga uma prenda (castigo) que os jogadores escolherem. 

O passador repete a pergunta até alguém acertar. Quem acertar é o 

novo passador.    
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NOME: ______________________________________________________ 

 

             ______________________________________________________ 

 

➢ COMPLETE A PALAVRA SOLDADO. 

 

  

 

 

➢ ESCREVA AS VOGAIS QUE APARECEM NA PALAVRA SOLDADO. 

 

 

 

 

➢ ESCREVA AS CONSOANTES QUE APARECEM NA PALAVRA 

SOLDADO. 

 

 

 

 

 
➢ COLORA O SOLDADO. 

 

 
  

VAMOS CANTAR? 

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. 
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DEVER DE CASA  

 

NOME: __________________________________________________ 

 

             __________________________________________________ 
 

➢ CONTE E DESCUBRA QUANTOS ANIMAIS HÁ EM CADA CONJUNTO. 
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2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

INFORMÁTICA 

Professora: Marianna Panisset 
 

Atividade: Dia do Soldado 
 

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 falar sobre 

o DIA DO SOLDADO. 
 

Objetivos:  

✓ Incentivar o raciocínio e exercitar a concentração; 

✓ Reforçar a coordenação motora e estimular a lógica e a racionalidade; 

✓ Trabalhar o DIA DO SOLDADO e reconhecer a importância desses 

heróis nacionais. 
 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança! 

Você sabe o que comemoramos hoje? O DIA DO SOLDADO.  
Hoje vamos trabalhar um pouco essa data. Mas antes de começar, assista 

ao vídeo explicativo da tia Marianna, disponível em: 
https://youtu.be/sBjPp9BnpWg 

 

No vídeo da tia Marianna, acompanhem juntos as instruções propostas 
para o desenvolvimento desta atividade e acesse aos jogos do dia utilizando 
os links abaixo:  

 

Jogo 1 – Vamos colorir os soldados? 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-para-colorir-soldados  
 

Jogo 2 – Jogo da memória/ chapéu de soldado 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-soldados  

 
  

 

  

https://youtu.be/sBjPp9BnpWg
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-para-colorir-soldados
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-soldados

