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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. Os links 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. 
➢ 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 e cole-os no caderno de deveres. 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

LITERATURA E ARTES 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade 1: Contação de história 
 
Livro: A primavera da lagarta (Ruth Rocha)   
 

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

Justificativa:  
         As estações do ano têm suas características muito peculiares que 
merecem ser desvendadas pelas crianças. Em tempos de primavera nada mais 
justo do que se dedicar a observação da paisagem que para muitos é a mais 
bela dentre as demais, e a partir dessa apreciação construir noções adequadas 
de relações entre o homem e a natureza e até mesmo entre os próprios seres 
humanos.  

Diante dessa perspectiva o livro “A primavera da lagarta” possui um enredo 
muito pertinente ao estudo do meio ambiente bem como das relações sociais e 
das relações do homem com a natureza.  
 
Objetivos: 
✓ Despertar na criança o interesse pelo meio ambiente e suas estações; 
✓ Desenvolver na criança as noções de boas maneiras e valores humanos 

que permeiam as relações sociais; 
✓ Desenvolver a noção de tempo e espaço através da observação dos 

seres vivos e da natureza. 
 

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

professora, disponível em: https://youtu.be/dPz4jsj3IzQ 
 

Agora, de olho na folha de atividade! 
Desenhe a transformação da lagarta em borboleta. Capriche! 

 
Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista aos vídeos disponíveis em:     
1 - https://www.youtube.com/watch?v=RjgABP-gMI8 
2 - https://www.youtube.com/watch?v=oLqEGAkj-qQ 
3 - https://www.youtube.com/watch?v=oaJH-UGnlpc 

https://youtu.be/dPz4jsj3IzQ
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NOME: __________________________________________________ 
 

             __________________________________________________ 
 

“É PRECISO TER PACIÊNCIA COM AS LAGARTAS, SE QUISERMOS  
CONHECER AS BORBOLETAS!” 

 

➢  DESENHE A TRANSFORMAÇÃO DA LAGARTA EM BORBOLETA. 

 

 

 

OVO 

LAGARTA 

CASULO 

BORBOLETA 







  

 

 

 

 

 

02/10/20 

2ºPERÍODO

 

Agora que você já conheceu todas as cores do Ipê vamos para nossa 
atividade. Mas antes de começar, escolha o Ipê que você acha mais bonito. 

 

 

 

 

 

 

 
Material utilizado: 
• 1 folha branca 
• Folha amarela, branca, roxa ou rosa (para as flores) 
• Canetinha marrom ou papel marrom para o tronco 
• Lápis de cor ou giz de cera para fazer o fundo 

 
Quer saber como fazer? Siga os passos: 

1. Faça um colorido bem bonito na folha branca para ser o fundo. 
2. Com a canetinha marrom (ou papel marrom) faça o tronco da sua árvore. 
3. Faça bolinhas (ou corte pedacinhos de papel da cor que você escolheu) 

para ser as flores. 
4. Cole as bolinhas (ou pedacinhos de papel) na folha. 

 
Parabéns! Está pronto o seu Ipê! 

 
 
 
 


