
  

 

 

 

 

 

28/09/20 

2º 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. 
Esta semana teremos um encontro extra, para reposição, na quinta-feira 

(mesmo horário dos outros encontros). 
 

Observações:  

1. Se vocês ainda não fizeram o cadastro para recebimento do link de acesso ao 

encontro, façam por favor. As orientações de como proceder para acesso aos 

encontros foi enviado aos responsáveis por e-mail e whatsapp. 

2. O link para os encontros do dia foram enviados por e-mail aos responsáveis. 

 

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, 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.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

28/09/20 

2º PERÍODO 

 
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

LINGUAGEM 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade: Identificando palavras 
 

Atividade extra: Escrita do nome completo 
 

Material necessário: 
✓ Folha de atividade 
✓ Lápis de escrever 
✓ Lápis de cor 

 

Justificativa:  
O treino e a fixação das famílias silábicas estudadas é essencial no 

início da aprendizagem e na formação de pequenas palavras, tem por 
finalidade reconhecer e apropriar-se do sistema da escrita e da fala, alfabético 
e ortográfico como um processo inicial da alfabetização, para que a criança 
possa assimilar o que foi aprendido, identificação e traçado. 
 
Objetivos: 
✓ Identificar as famílias silábicas estudadas; 
✓ Reconhecer palavras que contenham as sílabas estudadas; 
✓ Desenvolver habilidades de coordenação motora escrita, traçando 

corretamente as letras e suas famílias. 
 

Desenvolvimento:  
Antes de desenvolver sua atividade, assista ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/pSd2DWoA4us 
 
Agora, de olho na folha de atividade! 
Circule o nome correto de cada imagem em destaque e, em seguida, 

copie a palavra que você circulou. 
 

Complementação: 
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao vídeo disponível 

em:   https://youtu.be/Q644loFb3LE 
 

https://youtu.be/pSd2DWoA4us
about:blank
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NOME: __________________________________________________ 
 

             __________________________________________________ 

➢ CIRCULE O NOME CORRETO DE CADA IMAGEM EM DESTAQUE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

➢ AGORA, COPIE AS PALAVRAS QUE VOCÊ CIRCULOU. 

 

    

                               ______________________________________ 

 

                      

                               ______________________________________ 

 

 

                               ______________________________________ 

 

 

                               ______________________________________ 

   

  

                              ______________________________________ 
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ATIVIDADE PARA SER FEITA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE 

  

NOME: __________________________________________________ 
 

             __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




