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1º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  
Não se esqueçam: nossos encontros acontecem sempre nas terças-feiras 

e quintas-feiras, cada turma em seu próprio horário. Esta semana também 
nos encontraremos na quarta-feira (para reposição da semana passada). 

Durante nosso encontro matamos a saudade e fazemos diversas atividades 
juntos. Não fique de fora! 

 

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 de acesso aos encontros foi enviado ao e-mail cadastrado.  
 

Por favor, para a realização das atividades semanais, permaneçam atentos 

às orientações abaixo:   

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as atividades.  

➢ 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. 

➢ 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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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

LINGUAGEM 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

      Atividade: Revisão das consoantes J, K, 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:  

Antes de realizar a atividade, assista ao vídeo explicativo da professora 

disponível em: https://youtu.be/Q9A0eA-kcgE 
 

Na folha de atividade, faça o seguinte: 

➢ Observe as letras, procure e circule as consoantes J, K, L; 

➢ Escreva a letra inicial de cada palavra. 

 

       Complementação: 

Assista aos vídeos sugeridos abaixo, para relembrar essas letrinhas 

tão importantes! Disponíveis em: 
             

1. Letra J - https://www.youtube.com/watch?v=-lyKhO5BP7A 

2. Letra K - https://www.youtube.com/watch?v=Sxi96dYh3Cg 

3. Letra L - https://www.youtube.com/watch?v=aQZHPrIYKGo 
 

https://youtu.be/Q9A0eA-kcgE
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➢ PROCURE E CIRCULE AS LETRAS EM DESTAQUE:  

 
 

 
 

    C      J      A      D      U      K      E 
 

   M   R    I    T     N    P    O     
 

   E    H    F   L    A    G    B 
 

 

➢ ESCREVA A LETRA INICIAL DAS PALAVRAS ABAIXO:  
 

 
 

 
 
                       _______ 
 
 
 
 

             

    

 

 

 

 

         

  LAGARTA                           KART 
 

     _____                               _____ 
                                                                                                     _____ 

NOME: ________________________________________________________ 

J   K   L 

 

       KIWI 
 

               _____ 
 

                

 

JORNAL LEITE 
  
   _____ 

 

JARRA 



  
 
 
 
 

 

30/09/20 

1º PERÍODO 
 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

MÚSICA 
Professor: Thales Tácito 

1º de Outubro - Dia Internacional da Música  
 

Atividade: Os Saltimbancos 

 

Justificativa:  

O Dia Internacional da Música é comemorado anualmente em 1º de 

outubro. Esta data tem o objetivo de homenagear uma das formas de arte mais 

apreciadas pelas pessoas: a música. 

A ideia para criar o Dia Mundial da Música surgiu a partir de uma iniciativa 

da UNESCO, em 1975, através da International Music Council – uma 

organização não-governamental, fundada em 1949, e que tem o objetivo de 

promover a paz e a amizade entre os povos com o auxílio da música. 

A música exerce uma profunda influência nos seres humanos, sendo capaz 

de emocionar, alegrar, surpreender, aterrorizar e etc. Consegue despertar todos 

os sentimentos, até os mais profundos. 

Ela sempre esteve presente na história da humanidade, desde as tribos 

mais primitivas de seres humanos, seja como uma produção de cunho cultural e 

religiosa ou voltada exclusivamente para o entretenimento. 

A história “Os Saltimbancos”, musicada por Chico Buarque de Holanda 

fala de uma aventura com animais, músicas e que somada à temática do dia 

internacional da música nos traz uma noção do quanto esta arte poderosa pode 

contribuir para o desenvolvimento biopsicosocial da criança, estimulando 

diversas habilidades. 
 

Objetivos: 

✓ Interessar-se pelo mundo da música, aguçando a audição e o ritmo;  

✓ Vivenciar momentos de estímulo à linguagem musical;  

✓ Conhecer canções diversas e desenvolver percepção sonora e musical; 

✓ Comemorar o dia da música e todos os benefícios que ela propicia a 

nossas vidas. 
 

Desenvolvimento:  

Acompanhem o vídeo explicativo do Tio Thales e divirta-se! Disponível em: 

https://youtu.be/HQy4klUHcRU 

 

Complementação: 

1- Assista a animação: https://www.youtube.com/watch?v=5Il1SX6z3PQ 

2- Assistir o vídeo com as canções e a história completa: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mu4g3wLJ3jY&t=486s 

https://youtu.be/HQy4klUHcRU
https://www.youtube.com/watch?v=5Il1SX6z3PQ
https://www.youtube.com/watch?v=Mu4g3wLJ3jY&t=486s

