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25/09/20 

1º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

 

Para a realização das atividades semanais, permaneçam atentos às 

orientações abaixo:   

➢ 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. 

➢ 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, 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 (MINHA TAREFA) com capricho. Oriente sobre a 

realização, recorte a margem da folha e cole no Caderno de Deveres de Casa.  
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1º PERÍODO 
 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

LITERATURA E ARTES  
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

Atividade 1: Contação de História + Artes 
 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de cor 

✓ Demais materiais de livre escolha 
 

Justificativa:  

As escolas são berços de importantes transformações sociais, já que 

apresentam informações pertinentes e potencializam reflexões a respeito de 

temas importantes. Assim, os assuntos que envolvem o trânsito devem fazer 

parte do currículo escolar.  

Além disso, as crianças também compõem o trânsito, e por isso, desde 

cedo precisam estar atentos ao comportamento que devem ter, seja na hora de 

passear com os pais, na hora de atravessar, andar em transportes públicos, ou 

até mesmo brincar na rua. 

 

   Objetivo:  
✓ Desenvolver a consciência sobre a importância de respeitar as normas 

de trânsito; 
✓ Aprender sobre os meios de transporte; 
✓ Analisar atitudes positivas e negativas no trânsito; 
✓ Conhecer, ainda que superficialmente, a sinalização de trânsito e suas 

interpretações; 
✓ Identificar atitudes seguras para os pedestres; 
✓ Conhecer quais são os locais de risco e como evitá-los ao brincar e 

andar na rua. 
 

  Desenvolvimento:  

Antes de fazer sua atividade, assista ao vídeo da professora trazendo a 

contação de história, disponível em: https://youtu.be/XkEXBZ8HmBQ 
 

Com a folha de atividade em mãos, faça o seguinte: 

➢ Pinte os semáforos de pedestres com as cores corretas. 

➢ Ajude o menino a chegar ao outro lado da rua. 

 

Complementação: 

Visando a aproximação das crianças com essa temática, selecionamos 

um jogo com observações sobre o trânsito para que possam aprender e se 

divertir juntos. Aproveitem! 

Obs.: Jogo disponível em anexo 

https://youtu.be/XkEXBZ8HmBQ
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TRÂNSITO 
 

•  ESTES SÃO OS SEMÁFOROS PARA PEDESTRES. PINTE-OS COM 
 

    AS CORES CORRETAS. 
 

         
 

 

 

• AJUDE MATHEUS A CHEGAR DO OUTRO LADO DA RUA. 
 

 

NOME: ________________________________________________________ 



JOGO DO TRÂNSITO 

ESTE É O JOGO DO TRÂNSITO E, EM ALGUMAS CASAS, HÁ OBSERVAÇÕES SOBRE ELE.  

SIGA SEMPRE AS INSTRUÇÕES, JOGUE O DADO E ANDE O NÚMERO QUE SAIR. DIVIRTA-SE! 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

LINGUAGEM 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

       Atividade 2: As consoantes – L  
 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade  

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 
 

Justificativa:  

O espaço escolar busca oferecer estímulos para o contínuo 

desenvolvimento da criança. Ao proporcionar experiências concretas de 

aprendizagem da língua escrita, facilita-se o desenvolvimento gradativo de suas 

capacidades de comunicação e expressão. 
 

       Objetivo:  

✓ Ampliar o vocabulário e desenvolver a oralidade; 

✓ Reconhecer as consoantes; 

✓ Possibilitar o conhecimento do nome e do som das consoantes; 

✓ Estimular a coordenação motora fina no traçado das letras; 

✓ Perceber a importância das consoantes para formar palavras. 
 

   Desenvolvimento:  

Hoje trabalhamos mais uma CONSOANTE.  

As consoantes são letrinhas muito importantes para a formação das 

palavras.  

Antes de fazer sua atividade, assista ao vídeo disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=r-pWjscB5hs  
 

Agora que você já conheceu a nossa nova amiga (a letra L), na folha de 

atividade, faça o seguinte: 
 

1. Cubra os pontilhados para formar a letra L; 

2. Procure e circule a letra L; 

3. Complete as palavras LIVRO e LUVA escrevendo a inicial L. 
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➢ CUBRA OS TRACEJADOS: 
 

                                                 
 
 

➢ PROCURE E CIRCULE A LETRA L: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

➢ COMPLETE AS PALAVRAS ESCREVENDO A LETRA INICIAL: 
 

                                                             

NOME: ________________________________________________________ 

 

                    B               O                D 
A               U               G                L 
         H                E                J    

 

______ IVRO          

 

L 

______ UVA 


