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1º PERÍODO 
 

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 terça-feira (dia 20/10) e na quinta-

feira (dia 22/10), cada turma em seu próprio horário. 

Obs.: O link para acesso aos encontros é 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 

propostas.  

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

➢ Utilizem as folhas de atividade 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, 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 (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 
 

    CONCEITOS MATEMÁTICOS 
     Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

Atividade 1: Lateralidade  

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade  

✓ Lápis de escrever  

✓ Lápis de cor ou giz de cera                    

 

Justificativa:  

É de suma importância fazer com que a criança conheça vários domínios 

do pensamento e compreenda um mundo que exige diferentes habilidades, 

desenvolvendo a percepção visual, auditiva e tátil, além da memorização e 

atenção. 

 

Objetivo: 

✓ Promover o entendimento e a comparação dos conceitos matemáticos 

DIREITA e ESQUERDA. 

 

Desenvolvimento:  

Antes de fazer sua atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/-4J2QAsOLkw 
 

Com a matriz de atividade em mãos, pinte os brinquedos que estão à 

direita de Helena. 

 

Complementação:  

Para aprender um pouco mais sobre direita e esquerda, assista o vídeo 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ALEe6_JXVTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-4J2QAsOLkw
about:blank
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

SUGESTÕES DIVERTIDAS 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 
 

       Sugestão 1: Usando as duas mãos (escrita) 
 

Material necessário:  

✓ Folha de papel 

✓ Lápis de escrever 

 

  Desenvolvimento:  

Em uma folha de papel, escreva o seu nome e/ou outras palavras que você 

conhece com ambas as mãos. Será que haverá diferença nos traçados? 

 

Complementação:  

Vamos reforçar a lateralidade dançando? Divirta-se acessando o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=r64qYQ3UJVQ 

 

 

 

 

Sugestão 2: Usando as duas mãos (desenho)  
 

Material necessário:  

✓ Folha de papel 

✓ Lápis de escrever 

 

  Desenvolvimento:  

Em uma folha de papel, faça um desenho livre.  

Em seguida, tente copiar o desenho que você fez usando a outra mão.  

 

Complementação:  

Vamos reforçar a lateralidade dançando? Divirta-se acessando o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=K84Ts_7wqMA 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r64qYQ3UJVQ


 

             
 
 
 
 

 
 

HELENA ESTÁ ORGANIZANDO SEUS BRINQUEDOS. 
 

PINTE OS BRINQUEDOS QUE ESTÃO À DIREITA DE HELENA. 
 

 

                                        

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

1º Período 

21/10/2020 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________________________________ 
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LINGUAGEM 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

       Atividade 2: As consoantes – P  
 

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:  

Hoje trabalhamos mais uma CONSOANTE.  

As consoantes são letrinhas muito importantes para a formação das 

palavras. Antes de fazer sua atividade, assista ao vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=54DDjOygvJU  

 

Agora que você já conheceu a letra P, na folha de atividade, faça o 

seguinte: 
 

1. Observe alguns objetos que começam com a letra P. 

2. Escreva a letra inicial (P) para completar o nome de cada objeto. 
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OBSERVE ALGUNS OBJETOS QUE NORMALMENTE AS CRIANÇAS 

ADORAM! TODOS ELES COMEÇAM COM A CONSOANTE P. 

ESCREVA A LETRA INICIAL PARA COMPLETAR O NOME DE CADA OBJETO. 
 

 

                                                                                              
 

 

                          ______  I P O C A                        ______  E T E C A 

  
                                            

                                    
                                        ______  I P A                      ______  I Ã O 

NOME: ________________________________________________________ 

 
 

______  I R U L I T O 
 
 

 
 

______  I C O L É 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 
 

Atividade: Trabalhando o silêncio 

 

Justificativa:  

O silêncio tem inúmeras funções que são extremamente importantes para 

o desenvolvimento fisiológico e musical. É muito importante trabalhar a 

percepção, cuidado e prevenção com o uso do silêncio, inclusive na infância.  

Portanto, nossa aula de hoje será sobre o silêncio, sua importância na 

música e seu uso nos cuidados para com a voz, esse instrumento 

poderosíssimo, porém muito frágil.  

 

Objetivos: 

✓ Conscientização sobre os cuidados com a voz;  

✓ Desenvolvimento de percepção auditiva, da linguagem oral e musical;  

✓ Apreciação musical;  

✓ Conhecer sobre importância e utilização do silêncio; 

✓ Desenvolvimento da atenção e dos processos criativos.  

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, assista ao vídeo do tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/YZ9-cTVfdMc 

 

 

https://youtu.be/YZ9-cTVfdMc

