
  
 
 
 
 

 

08/10/20 

2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Esta semana está acontecendo a nossa MOSTRA LITERÁRIA – 

MONTEIRO LOBATO. Teremos 6 encontros on-line, 3 deles especiais, 

recheados de muita diversão e aprendizado.  

Não fiquem de fora! Os links dos encontros especiais foram enviados 

também através dos e-mails cadastrados. Se vocês ainda não cadastraram o 

e-mail, entrem em contato com a coordenação para orientação. 

 

HOJE teremos 1 (UM) encontro: 

 

Encontro especial (para reposição)  

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA - TRUPE FABULINHAS, às 13h30min. 

 

                                           Atenção ao horário!!!!!  

 

Para a realização das atividades, por favor, estejam atentos: 

➢ É extremamente importante que a criança faça as atividades propostas.  

➢ Assistam, TODOS OS DIAS aos vídeos explicativos da professora regente 

➢ As atividades terão seu registro em folha. Elas deverão ser guardadas neste 

momento e entregues à professora.  

➢ 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

08/10/20 

2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade: Calendário 
 

Dever de casa: Na frente / atrás / ao lado 
 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor 
 

Justificativa:  
 Através do calendário temos a indicação dos dias da semana e meses 

do ano. 
Ele é importante porque nos ajuda a organizar nossas atividades, nos 

orienta sobre quais serão os feriados do ano, o dia que começa as férias e o 
retorno às aulas… Ah! E ainda mais importante: nos ajuda a saber quanto 
tempo falta para o dia do seu aniversário! 

É lógico que você também pode anotar no calendário as coisas que você 
gosta muito e não pode esquecer, como por exemplo, o dia da estreia daquele 
filme que você não pode perder, o dia do aniversário do seu melhor amigo e os 
dias de passeio que você combinar com seus pais. 
 

  Objetivos: 

✓ Identificar um calendário e suas características; 

✓ Conhecer os 12 meses do ano e os 7 dias da semana. 
 

Desenvolvimento:  

Antes de desenvolver sua atividade, assista ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/KNjvQyDKw28 
 

Agora, de olho na folha de atividade! Faça o seguinte: 
 

1. Observe o calendário e complete os dias que estão faltando.  

2. Colora de azul que dia é hoje. 

3. Colora de amarelo os dias da semana que não têm aula. 

        

Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista aos vídeos disponíveis em:    

 

1 - https://www.youtube.com/watch?v=kc6La3irMHY 

2 - https://www.youtube.com/watch?v=ncpQNN_Mhts 

 

https://youtu.be/KNjvQyDKw28
https://www.youtube.com/watch?v=kc6La3irMHY
https://www.youtube.com/watch?v=ncpQNN_Mhts


  
 
 
 
 

 

08/10/20 

2º PERÍODO 

 

 

“UM PAÍS SE FAZ COM HOMENS E LIVROS”. 

MONTEIRO LOBATO 

Leitura indicada para o dia de hoje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COLÉGIO EQUIPE – 2020 
EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO  

   

                   

NOME: __________________________________________________ 
 

             __________________________________________________ 

➢ NA HISTÓRIA DE MONTEIRO LOBATO, “O MÊS DE ABRIL”, TODAS AS 

PESSOAS DESCANSAVAM NO MÊS DE ABRIL. 

 

“...O MÊS DE ABRIL É O MÊS MAIS AGRADÁVEL DE TODOS, 

ESCOLHERAM-NO PARA O GRANDE REPOUSO ANUAL – O MÊS 

INTEIRO SEM FAZER NADA, PARADOS, COCHILANDO COMO LAGARTO 

AO SOL!...” 

 

OBSERVE O CALENDÁRIO ABAIXO E COMPLETE OS DIAS QUE 

ESTÃO FALTANDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ QUE DIA DA SEMANA É HOJE? COLORA DE AZUL.  

QUAIS OS DIAS DA SEMANA QUE NÃO TEM AULA? COLORA DE 

AMARELO. 

 

 

 

 

  



 COLÉGIO EQUIPE – 2020 
EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO  

                                            DEVER DE CASA 

 

NOME: __________________________________________________ 
 

             __________________________________________________ 
 

➢ PINTE DE AMARELO O GATINHO QUE ESTÁ EM FRENTE DA ÁRVORE. 

➢ PINTE DE AZUL O GATINHO QUE ESTÁ ATRÁS DA CASA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

➢ DESENHE UMA BONECA NA FRENTE DA MENINA. 

➢ DESENHE UM CARRINHO ATRÁS DO MENINO. 

➢ DESENHE UMA BOLA ENTRE AS CRIANÇAS. 

➢ DESENHE UMA FLOR DO LADO DA MENINA. 

 



  
 
 
 
 

 

08/10/20 

2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

INGLÊS 
Professora: Luísa Vieira 

 

Atividade: Projeto “Halloween” 
 

Justificativa: 

Estudar inglês na educação infantil faz com que a criança se abra a um 

novo idioma e permite que o cérebro tenha mais facilidade para trocar de língua 

ao se comunicar. 

Além disso, o estudo de inglês na infância também estimula as funções 

cognitivas e favorece a capacidade de raciocínio e a integridade do cérebro, pois 

quanto mais o nosso cérebro se exercita, mais rapidez e saúde adquire.  

No mês de outubro é comemorado o ‘Halloween’. Por isso, durante todo o 

mês vamos trabalhar esse tema. Nessa videoaula, vamos conhecer alguns dos 

personagens mais famosos dessa comemoração. Let’s go! (Vamos lá!) 
 

Objetivos:  

✓ Incentivar o gosto pela língua inglesa 

✓ Dar início ao projeto “Halloween” 

✓ Estimular a concentração 
 

Desenvolvimento: 

Abaixo encontra-se o planejamento de INGLÊS. Assista ao vídeo da 
professora Luísa (link disponibilizado no planejamento), siga os passos e realize 
as atividades propostas.  

 
ATENÇÃO! Não se esqueça de guardar sua atividade na pasta de Inglês para entregar à 

professora no retorno das aulas presenciais.  

 

 



 

SUPPORT MATERIAL 

Preschool 3 

Teacher Luísa 

Hello!!  

Are you ready for our class?? Let’s start!! 

Vamos começar a nossa aula, clique no link a seguir:  

Preschool 3 – 08 – 10 - 2020: https://youtu.be/fQYf_3SSSAc  

 

ROTEIRO DO VÍDEO 

 No mês de outubro é comemorado o ‘Halloween’. Por isso, durante todo o mês vamos trabalhar esse 

tema. Nessa videoaula, vamos conhecer alguns dos personagens mais famosos dessa comemoração. Let’s 

go! (Vamos lá!) 

 

1) Hello!! 

2) How are you today? Song - If you’re happy: https://youtu.be/l4WNrvVjiTw  

3) How’s the weather? 

4) Halloween – What is the Halloween? – O que é o Halloween?  

5) Halloween symbols – Witch (bruxa), bat (morcego), ghost (fantasma), spider (aranha), skeleton 

(esqueleto), goblin (monstro verde) and pumpkin (abóbora). 

6) Watch the video – Go away, spooky goblin!: https://youtu.be/gWwGeeYKEAo  

7) Count 1 – 10 – There are 4 goblins. (Existem 4 monstros verdes).  

          There are 6 skeletons. (Existem 6 esqueletos). 

          There are 8 spiders. (Existem 8 aranhas). 

                        There are 10 bats. (Existem 10 morcegos).  

    

ACTIVITIES 

Arquivar as atividades na pasta de inglês. 

1) Folha 1 – Halloween symbols – Material para a consulta do aluno. 

2) Count the symbols and write the numbers. – Conte os símbolos e escreva a quantidade.  

                                                                               

https://youtu.be/fQYf_3SSSAc
https://youtu.be/l4WNrvVjiTw
https://youtu.be/gWwGeeYKEAo


 

HALLOWEEN SYMBOLS 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

COUNT THE SYMBOLS AND WRITE THE NUMBERS. 

 

 

 

 

 

NAME:__________________________________________ 

  Colégio Equipe  

Educação Infantil 

INGLÊS  
Teacher Luísa 

 


