
  
 
 
 
 

 

22/10/20 

2º PERÍODO 

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 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 as folhas de atividade e guardem-nas para entrega 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.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

22/10/20 

2º PERÍODO 

PERÍODO  

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

LINGUAGEM 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade: Poesia  
 

Dever de casa: Enigma. 

 

PESSOAS SÃO DIFERENTES 
                                                                    Ruth Rocha 

São duas crianças lindas  
Mas são muito diferentes! 

 
Uma é toda desdentada,  

A outra é cheia de dentes… 
Uma anda descabelada, 

A outra é cheia de pentes! 
 

Uma delas usa óculos, 
E a outra só usa lentes. 

 
Uma gosta de gelados, 

A outra gosta de quentes. 
 

Uma tem cabelos longos, 
A outra corta eles rentes. 

 
Não queira que sejam iguais, 

Aliás, nem mesmo tentes! 
São duas crianças lindas, 
Mas são muito diferentes! 

  
   

 Material necessário:  

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor 
 

Justificativa:  

Trabalhamos poesia na Educação infantil pelo fato de ser interessante, 
diferente, porque desenvolve o lado emocional das crianças, a oralidade e a 
expressividade. Também desperta a curiosidade dos alunos e ajuda-os 
a se interessarem mais pela leitura. 

 
 
 



  
 
 
 
 

 

22/10/20 

2º PERÍODO 

PERÍODO  
Objetivos: 

✓ Despertar o prazer em ler poemas; 
✓ Ter maior compreensão da linguagem poética; 
✓ Tornar o aluno mais competente na comunicação oral e escrita; 
✓  Identificar-se com os sentimentos nas poesias lidas. 

 

Desenvolvimento:  

Antes de desenvolver sua atividade, assista ao vídeo explicativo da 

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

Agora, de olho na folha de atividade! 

Descubra qual o desenho diferente em cada conjunto e colora. Agora, 

encontre as 5 diferenças e circule. 

    

Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao vídeo disponível 

em:  https://www.culturagenial.com/poemas-infantis-cecilia-meireles/ 

 

 

 

 

 

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

               __________________________________________________ 

        

➢  OBSERVE CADA CONJUNTO.  

EM CADA UM, DESCUBRA QUAL É O DESENHO DIFERENTE E COLORA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ENCONTRE AS 5 DIFERENÇAS E CIRCULE.  
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                                                 DEVER DE CASA 

NOME: __________________________________________________ 

 

             __________________________________________________ 

          
 

➢ DESVENDE O ENIGMA ABAIXO E DESCUBRA A FRASE. 

 

1 – C 2 – F 3 – A 4 – S 5 – I 6 – D 

7 – E 8 – M  9 – L 10 – R 11 – N 12 – Z 
 

 

 

                         _____   _____  _____   _____   _____  

                             2           7           9           5          12 

 

 

                    _____   _____  _____   _____   _____   ______ 

                        4        7          8             3         11           3 

 

 

                                                  _____   _____    

                                                     6            3 

 

                _____   _____  _____   _____   _____   ______   _____ 

                   1           10       5           3             11            1          3 

 



  
 
 
 
 

 

22/10/20 

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.  

Continuando o nosso projeto do ‘Halloween’, relembraremos os símbolos 

dessa festa. Hoje, também, vamos terminar de conhecer as letras do alfabeto 

em inglês, utilizando a temática do halloween.  

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o gosto pela língua inglesa 

✓ Dar continuidade 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 – 22 – 10 - 2020: https://youtu.be/IdRlp2mRp_8  

 

ROTEIRO DO VÍDEO 

 Continuando o nosso projeto do ‘Halloween’, relembraremos os símbolos dessa festa. Hoje, também, 

vamos terminar de conhecer as letras do alfabeto em inglês, utilizando a temática do halloween.  

 

1) Hello!! 

2) How are you today?  

3) How’s the weather? Song ‘How’s the weather’: https://youtu.be/rD6FRDd9Hew  

4) Remembering halloween symbols – Witch (bruxa), bat (morcego), ghost (fantasma), spider 

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

5) Alphabet New Letters: W, X, Y and Z 

6) Watch the video: ‘Alphabet Halloween’ -  https://youtu.be/Yt3jYBJ61pg  

7) English Alphabet – Alfabeto em inglês. 

 

ACTIVITIES 

Arquivar as atividades na pasta de inglês. 

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

2) Folha 2 – Fill in the alphabet with missing letters. – Complete as letras do alfabeto. 

 

                                                                               

 

 

 

 

https://youtu.be/IdRlp2mRp_8
https://youtu.be/rD6FRDd9Hew
https://youtu.be/Yt3jYBJ61pg


 

ALPHABET HALLOWEEN 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

FILL IN THE ALPHABET WITH THE MISSING LETTERS. 

 

 

 

 

 

 

NAME:__________________________________________ 

  Colégio Equipe  

Educação Infantil 

INGLÊS  
Teacher Luísa 

 


