
  
 
 
 
 

 

20/10/20 

2º PERÍODO 

PERÍODOPERÍ

ODOPERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Esta semana nossos encontros serão pra lá de especiais para nos 

divertirmos e comemorarmos juntos o DIA DAS CRIANÇAS. Caprichem no 

CABELO MALUCO e escolham sua FANTASIA para brincar com a gente.  

Eles acontecerão, normalmente, na segunda-feira (dia 19/10), na 

quarta-feira (dia 21/10) e na sexta-feira (23/10), cada turma em seu próprio 

horário. 

Obs.: O link para acesso aos encontros é 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. 

➢ Utilizem a folha de atividades e guardem-nas para entregar à professora no 

momento solicitado.  

➢ Elas são 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). 

➢ Lembre a criança de escrever seu NOME COMPLETO, em letra PALITO, nas 

atividades, para identificação da professora e treino da escrita. 

➢ 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.  
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2º PERÍODO 

PERÍODOPERÍ

ODOPERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

MATEMÁTICA 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade: Número 19    

 

Dever de Casa: Família silábica do V                              

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor 

 

Justificativa: 

As crianças descobrem a matemática, a relação entre os números e o que 
eles representam de maneira muito natural, sem que ninguém precise ensiná-la.  
Aos poucos a criança percebe a importância dos numerais no cotidiano e 

vivenciam essa relação com os números com as quantidades. 
 

Objetivos: 

✓ Identificar o número 19; 

✓ Realizar contagem oral até o número 19; 

✓ Trabalhar o conceito de número, quantidade e correspondência entre eles. 

 

Desenvolvimento:  

Antes de desenvolver sua atividade, assista ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/FUSk8YQWGzk 
 

Agora, de olho na folha de atividade! 

Treine a escrita do número 19. Depois, complete a sequência numérica. 

 

Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao vídeo disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=OO9ndl7gA4M 

 

 

 

https://youtu.be/FUSk8YQWGzk
about:blank
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NOME: __________________________________________________ 

 

             __________________________________________________ 

 

NÚMERO 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ TREINE A ESCRITA DO NÚMERO 19. 

19______________ 

19______________ 
 

 

➢ COMPLETE A SEQUÊNCIA NUMÉRICA. 

 

 15 
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                                              DEVER DE CASA 
 

NOME: __________________________________________________ 
 

             __________________________________________________ 
 

➢ COLORA AS PALAVRAS QUE SE INICAM COM AS SÍLABAS:  
 

                   VA – VE – VI – VO – VU  

 
➢ COMPLETE AS PALAVRAS ABAIXO USANDO A FAMÍLIA SILÁBICA 

DA LETRA V. 

       

   

VIDA FADA VELUDO 
DADO VULCÃO CASA 

VOGAL FACA BOLA 
MEDO VACINA NEMO 
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2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 
Professora: Marianna Panisset 

 
Atividade: Semana da Criança 

 
Justificativa: 

A internet faz parte de nossas vidas e há muita coisa boa a ser aprendida com 

ela. Podemos adequar seu uso a qualquer atividade e/ou momento de nossa vida.  

Hoje vamos usar nossos conhecimentos e equipamentos para comemorar o 

DIA DAS CRIANÇAS.  

 

Objetivos:  

✓ Oferecer um momento divertido; 

✓ Exercitar a criatividade, o raciocínio e a memória. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança! Assista ao vídeo explicativo da tia Marianna, disponível em: 

https://youtu.be/NQbuDR6-E50 

 

Ainda em comemoração ao dia das crianças, vamos utilizar alguns jogos com 
brinquedos. Escolha 1 ou mais jogos abaixo: 

 
Sequência lógica  
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-sequencia-logica-brinquedos 

 
Dominó  
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-domino-brinquedos 
 
Jogo da memória  
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-brinquedos 

 

https://youtu.be/NQbuDR6-E50
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-sequencia-logica-brinquedos
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-domino-brinquedos
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-brinquedos

