
  

 

 

 

 

 

29/09/20 

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 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, 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.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

29/09/20 

2º PERÍODO 

 
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

MATEMÁTICA 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade: Ordem, posição e identificação 
 

Dever de Casa: Enigma 
 

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

 

Justificativa:  
         É de suma importância fazer com que cada criança conheça vários 
domínios do pensamento e compreenda um mundo que exige diferentes 
habilidades, desenvolvendo a percepção visual, além da memorização e 
atenção. 

 

Objetivos: 
✓ Promover o entendimento e a comparação dos conceitos matemáticos 

PRIMEIRO e ÚLTIMO; 
✓ Identificar cada criança de acordo com as características observadas; 
✓ Ampliar os conceitos de ordem e posição. 
 

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

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

Agora, de olho na folha de atividade! 
Pinte a primeira criança da fila, circule a segunda criança da fila e marque 

um x na última criança da fila.  
Depois, identifique e copie o nome de cada criança no quadro. 

 

Complementação: 
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também aos vídeos 

sugeridos abaixo, disponíveis em:  
1. https://youtu.be/pNdCQRkk8vc 
2. https://youtu.be/_RxfN5QFdKg 

 
 
 
 

 



 COLÉGIO EQUIPE – 2020 
EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO 

 

                     
 

  NOME: __________________________________________________ 
 

               __________________________________________________ 
 

➢ OBSERVE AS CRIANÇAS NA FILA DO CINEMA. 
• PINTE O PRIMEIRO DA FILA. 
• CIRCULE A SEGUNDA CRIANÇA DA FILA. 

• FAÇA UM X NO ÚLTIMO DA FILA. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ DESCUBRA O NOME DE CADA CRIANÇA E COPIE NO QUADRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• DAVI ESTÁ DE CAMISA XADREZ. 
• LAURA TEM FRANJA E ESTÁ DE CABELO SOLTO. 
• LUCAS ESTÁ DE MÃOS DADAS COM LAURA. 
• ALICE ESTÁ DE CABELO PRESO E DE MÃOS DADAS COM DAVI.  
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                                             DEVER DE CASA 
 

NOME: __________________________________________________ 
 

             __________________________________________________ 
 

➢ CONTE E CLASSIFIQUE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

➢ DESCUBRA O ENIGMA ESCREVENDO A PRIMEIRA LETRA DE 
CADA IMAGEM. 

 




