
  
 
 
 
 

 

22/09/20 

2ºPERÍODO 

PERÍODO  

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais. 

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 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 (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.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 
 
 
 

 

22/09/20 

2ºPERÍODO 

PERÍODO  

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

MATEMÁTICA 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade: Fixação dos números 17 e 18.  

 

Dever de Casa:  Família silábicas - Q, R e S 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade. 

✓ Lápis de escrever. 

 

Justificativa:  

Os números fazem parte da nossa vida. Estão presentes na nossa idade, 

nos dias do mês, nos endereços, números de telefone e até mesmo em nossa 

alimentação. Tendo em vista que nos utilizamos da linguagem numérica todo o 

tempo, é necessário introduzir o conceito de número e quantidades a fim de 

ampliar a visão e a compreensão das crianças.  

 
Objetivos: 

✓ Identificar e traçar o número 17 e 18; 

✓ Reconhecer o número menor e maior, o que vem antes e depois na 

ordem numérica; 

✓ Trabalhar o conceito de número, quantidade e correspondência. 

 

Desenvolvimento:  

Antes de desenvolver sua atividade, assista ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em:  https://youtu.be/ylq0dPkyRCg 
 

Agora, de olho na folha de atividade! 

Vamos copiar os numerais 17 e 18 com bastante atenção. Em seguida, 

escreva o antecessor e o sucessor do número 17. Depois, pinte o numeral que 

indica a quantidade de cada conjunto. 

 

Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado?  

Assista também ao vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=_rRPmdh8Hdc 

 

 

 

https://youtu.be/ylq0dPkyRCg
about:blank
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     NOME: __________________________________________________ 

 

                  __________________________________________________ 

        

➢  COPIE OS NUMERAIS COM BASTANTE ATENÇÃO. 

 

17 - ____________________ 

18 - ____________________ 
 

➢  ESCREVA O ANTECESSOR E O SUCESSOR DO NÚMERO 17. 

 

                               _____17_____ 

 

➢ PINTE O NUMERAL QUE INDICA A QUANTIDADE DE CADA CONJUNTO. 
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                                                 DEVER DE CASA 
 

NOME: __________________________________________________ 
 

             __________________________________________________ 

 

➢ COMPLETE AS PALAVRAS COM AS SÍLABAS SE, QUI, RI, SO, QUA E 

RA. 

 

 
 
 
 

ES______LO 

 
 

______TI 

 
 

______NOCERONTE 
 

 
 

______INHA 
 

 
 

_____REIA 
 
 

 

 
 

______L 

 



  
 
 
 
 

 

22/09/20 

2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

INFORMÁTICA 

Professora: Marianna Panisset 

 

Atividade: Meios de Transporte  

 

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 saber mais 

sobre os Meios de Transporte. 

 

Objetivos:  

✓ Exercitar a coordenação motora; 

✓ Entender mais sobre o Trânsito; 

✓ Conhecer vários tipos de meios de transporte. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança! 

Assista ao vídeo da tia Marianna disponível em: 
https://youtu.be/mYN2GZqcXOE 

 

Acompanhe as instruções propostas para o desenvolvimento da atividade. 
Acesse o jogo sugerido utilizando o link abaixo. 

Para a realização, identifique e classifique os meios de transportes 
terrestres, aquáticos e aéreos. 
 

Jogo:  http://www.escolagames.com.br/jogos/meiosTransporte 

 

 
 

 

  

https://youtu.be/mYN2GZqcXOE
http://www.escolagames.com.br/jogos/meiosTransporte

