
  

 

 

 

 

 

30/09/20 

2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Querida família! 
Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  
Não se esqueçam: nossos encontros acontecem sempre nas segundas-

feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, cada turma em seu próprio horário. 
Esta semana também nos encontraremos na quinta-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.  
 
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.  

 

 

 

 

 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

30/09/20 

2º PERÍODO 

 
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

NATUREZA E SOCIEDADE 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade: A primavera chegou! 
 

Dever de Casa: Intruso 
 

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

 

Justificativa:  
A semana de início da primavera já faz parte do nosso calendário. Muito 

mais do ensinar aos estudantes a transição das estações do ano, a data pode 
ser utilizada com o intuito de trabalhar uma série de conceitos, principalmente 
aqueles com vertentes culturais. 

Por conta de todas as cores que remetem à estação, esta é uma 
excelente época para estimular as crianças a observar a natureza e como ela 
vai mudando no decorrer do ano, além de reiterar como ela é importante para 
todas as pessoas. 
 
Objetivos: 

✓ Despertar o interesse pela preservação do meio ambiente, e como cada 
uma das estações é importante para a manutenção dos ciclos de vida na 
natureza; 

✓ Trabalhar a coordenação motora; 
✓ Aguçar a curiosidade pelos diferentes aromas, texturas, cores e formas 

característicos da estação; 
✓ Apresentar a importância da flora, principalmente no que diz respeito à 

produção de alimentos. 
 

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

professora, disponível em: https://youtu.be/4YVEX7fi4Qo 
 
Agora, de olho na folha de atividade! 
Decore a palavra primavera como desejar. Em seguida, cole forminhas 

de doces para completar as flores. Capriche! 

Complementação: 
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista aos vídeos disponíveis em: 
1 - https://www.youtube.com/watch?v=EmFjWh2p87o 
2 - https://www.youtube.com/watch?v=mlKz4LwJrCE 

https://youtu.be/4YVEX7fi4Qo
https://www.youtube.com/watch?v=EmFjWh2p87o
about:blank
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                                              DEVER DE CASA 
 

  NOME: __________________________________________________ 
 

               __________________________________________________ 
 

 

➢  CIRCULE O INTRUSO DE CADA GRUPO E COPIE O NOME DELE. 

 

 

 _____________________ 

 

  

 

   _____________________ 

                                                                     

 

 

 _____________________ 

 

 

 

 _____________________ 

 

 

 

  

                                                                             _____________________ 

MALA    SORVETE   BALA   PIRULITO 

 

BOLA     PIPA      PIPOCA    BONECA 

 

  LÁPIS     LIVRO   APONTADOR   MACACO 

 

   PÉ         OLHO       DADO      BOCA 

 

COELHO   AVIÃO     VACA     GATO 
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EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO  

ATIVIDADE PARA SER FEITA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE  

 

NOME: __________________________________________________ 
 

             __________________________________________________ 
 

➢ OBSERVE AS PINTINHAS DA JOANINHA. 
COLORA DE VERDE OS NÚMEROS PARES E DE VERMELHO OS 
NÚMEROS ÍMPARES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ AGORA, NO QUADRO ABAIXO, ESCREVA OS NÚMEROS PARES E 
ÍMPARES QUE VOCÊ COLORIU. 
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