
  
 
 
 
 

 

24/09/20 

2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

 

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.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

24/09/20 

2º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade: O trânsito 
 

Dever de Casa: Meios de transporte 
 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever  

✓ Lápis de cor 
 

Justificativa:  

O tema trânsito sempre é importante, pois faz parte do cotidiano de 
qualquer pessoa. Temos como meta levar ao entendimento dos alunos a 
importância e a relevante prática que se faz necessária no bom relacionamento 
entre pedestres, motoristas e ciclistas, para que possamos alcançar a 
diminuição dos acidentes no trânsito e o desrespeito às leis e regras. 

 
Objetivos: 

✓ Fazer com que os alunos compreendam que todos podem fazer sua 
parte para o bom andamento do trânsito. 

✓ Despertar para a necessidade do cumprimento de regras de trânsito. 
✓  Conhecer o funcionamento dos semáforos. 
✓ Ampliar o entendimento dos alunos para o exercício da cidadania nas 

vias públicas. 
✓ Fazer com que adquiram o conhecimento sobre as regras de trânsito e 

compartilhem com seus familiares e amigos. 
 

Desenvolvimento:  

Antes de desenvolver sua atividade, assista ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/5QRuQa2bj6c 

 

Agora, de olho na folha de atividade! 

Observe as duas atitudes dos pedestres e colora apenas a que estiver 

correta.  

Em seguida, ajude o menino a chegar em segurança do outro lado da rua.  

Para finalizar, ligue a placa ao seu significado. 

 

Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista ao vídeo disponível em:  

1 - https://www.youtube.com/watch?v=817daL-YfME 

2 - https://www.youtube.com/watch?v=EdffX059pTQ 

3 - https://www.youtube.com/watch?v=1ntk268YKks 

https://youtu.be/5QRuQa2bj6c
about:blank
about:blank
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  NOME: _____________________________________________________ 
 

               _____________________________________________________ 

➢ OBSERVE A ATITUDE DOS PEDESTRES ABAIXO E COLORA APENAS A 
IMAGEM CUJA ATITUDE ESTÁ CORRETA. 
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➢ AJUDE O MENINO A CHEGAR EM SEGURANÇA AO OUTRO LADO DA 
RUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ O QUE INDICA A PLACA ABAIXO? LIGUEÀ FRASE CORRETA. 

 

 

➢                                                                     PROIBIDO ESTACIONAR. 

 

     FAIXA DE PEDESTRE. 

 

    PROIBIDO O TRÂNSITO DE BICICLETAS. 
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                                              DEVER DE CASA 

 

  NOME: __________________________________________________ 
 

               __________________________________________________ 
 

➢ OBSERVE O NOME DOS MEIOS DE TRANSPORTE E FAÇA O QUE SE 

PEDE: 

  

 

 

 

 

v 

 

QUANTAS LETRAS? _____       QUANTAS LETRAS? _____       QUANTAS LETRAS? _____ 

QUANTAS VOGAIS? _____        QUANTAS VOGAIS? _____       QUANTAS VOGAIS? _____ 

SÍLABA INICIAL?    ______           SÍLABA INICIAL?    ______        SÍLABA INICIAL?   ______ 

 

➢ VAMOS COPIAR O NOME DOS MEIOS DE TRANSPORTE, NO QUADRO 

CORRETO. 

 

   CARRO                    HELICÓPTERO               NAVIO 

 

AVIÃO                    BARCO                    MOTO 

 

 

HELICÓPTERO CARRO NAVIO 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

INGLÊS 
Professora: Luísa Vieira 

Atividade: Projeto “Traffic” 

Justificativa: 

Estudar inglês na educação infantil faz com que a criança se abra a um 

novo idioma juntamente ao português, o que permite que o seu cérebro tenha 

mais facilidade para trocar de língua ao se comunicar. 

Além disso, o estudo de inglês na infância também estimula as funções 

cognitivas das crianças, favorecendo a capacidade de raciocínio e a integridade 

do seu cérebro, pois quanto mais o nosso cérebro se exercita e recebe 

atividades, com mais rapidez e saúde ele se desenvolve. 

Continuando o projeto ‘Traffic’ (Trânsito), vamos relembrar o que já 

aprendemos no projeto ‘Traffic’: means of transportation (meios de transportes) 

and cross the street (atravessar a rua). Também, aprenderemos algumas ‘traffic 

signs’ (placas de trânsito) e sobre a importância de usar o ‘seat belt’ (cinto de 

segurança). Let’s go!! 

Objetivos: 

✓ Incentivar o gosto pela língua inglesa 

✓ Dar continuidade ao projeto “Traffic” 

✓ Estimular a concentração 

Desenvolvimento: 

Abaixo encontra-se o planejamento de INGLÊS. Assista ao vídeo da 
professora Luísa (link disponível no planejamento), siga os passos e realize as 
atividades propostas. 

 
ATENÇÃO! Não se esqueça de guardar sua atividade na pasta de Inglês para entregar à profes 

sora no retorno das aulas presenciais. 
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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 – 24 – 09 - 20: https://youtu.be/MKgQN6yagxo  

 

ROTEIRO DO VÍDEO 

 Na videoaula de hoje, vamos relembrar o que já aprendemos no projeto ‘Traffic’: means of 

transportation (meios de transportes) and cross the street (atravessar a rua). Também, aprenderemos algumas 

‘traffic signs’ (placas de trânsito) e sobre a importância de usar o ‘seat belt’ (cinto de segurança). Let’s go!! 

1) Hello!! 

2) How are you today? 

3) How’s the weather today? 

4) What’s you name? My name is… 

5) Alphabet – New letters U -V 

6) Remembering Means of Transportation – Material da aula anterior. 

7) Remembering Cross the street – Material da aula anterior. 

8) Traffic Signs (placas de trânsito) – Stop (pare), Don’t park (não estacione) and park (estacione). 

9) Seat Belt (cinto de segurança) – Put the seat belt on (coloque o cinto de segurança). 

10) Watch the video – Put your seat belt on: https://youtu.be/hgkVZhrAKhw  

ACTIVITY 

Arquivar as atividades na pasta de inglês. 
 

1) Folha 1 – Traffic Signs and Seat Belt – Material para consulta do aluno. 

2) Folha 2 – Circle the child who is sitting safely – Circule a criança que está sentada de forma segura.  

 

 

https://youtu.be/MKgQN6yagxo
https://youtu.be/hgkVZhrAKhw


 

TRAFFIC SIGNS 

 

 

 

STOP 

 

 

DON’T PARK 

 

 

 

PARK 

 

 

SEAT BELT 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

 

CIRCLE THE CHILD WHO IS SITTING SAFELY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME:__________________________________________ 

  Colégio Equipe  

Educação Infantil 

INGLÊS  
Teacher Luísa 

 


