
  

 

 

 

 

 

27/10/20 

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 ainda teremos um encontro especial de HALLOWEEN 
(HORÁRIO EXTRA), com a tia LUÍSA (professora de Inglês), na quarta-feira, dia 
28/10, às 16h (após os encontros de rotina).  

Não fique de fora. Vista sua FANTASIA mais monstruosa e venha brincar! 
 

Obs.: 1) O Link de acesso aos encontros de Segunda, Quarta e Sexta (com as 

regentes) é definitivo e já foi enviado ao e-mail cadastrado. 

2) O Link para o encontro EXTRA de Halloween será criado especificamente 

para este dia. Ele será disponibilizado aos pais/responsáveis também por e-mail e 

WhatsApp. 

 
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. 
➢ Utilizem as folhas de atividade e guardem-nas para entrega à professora no fim 

do bimestre.  
➢ 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

27/10/20 

2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

MATEMÁTICA 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade: Número 20 
 

Dever de Casa: Família silábica do W 
 

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

 
Justificativa: 

A matemática está presente no cotidiano de todas as pessoas. A 
construção do conceito de número e quantidade na educação infantil é um 
processo eficiente que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico, além 
de despertar a curiosidade dos educandos. 

 
Objetivos: 
✓ Identificar o número 20; 
✓ Realizar contagem oral; 
✓ Trabalhar o conceito de número, quantidade e correspondência; 
✓ Identificar o antecessor e o sucessor dos números. 

 

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

professora, disponível em: https://youtu.be/LqZiHkvXgb4 
 

Agora, de olho na folha de atividade! 
1. Treine a escrita do número 20.  
2. Desenhe 20 pirulitos e escreva o antecessor e o sucessor de cada 

número. 
 

Complementação: 
 Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista aos vídeos disponíveis em: 

1- https://www.youtube.com/watch?v=OO9ndl7gA4M 
2- https://www.youtube.com/watch?v=0BdEHisPR4o 
3- https://www.youtube.com/watch?v=LGAsQVeq7DE 
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NOME: __________________________________________________  
 

             __________________________________________________ 
 

➢ TREINE A ESCRITA DO NÚMERO          . 

_________________ 
  

➢ AGORA, DESENHE          PIRULITOS NO ESPAÇO ABAIXO. 

 

 

 

 

 

➢ ESCREVA O ANTECESSOR E O SUCESSOR DOS NÚMEROS. 
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                                                 DEVER DE CASA 
 

NOME:  __________________________________________________ 
 

              __________________________________________________ 

➢ COMPLETE AS PALAVRAS COM: WA – WE – WI – WO – WU 

 
 

_______FI                                   _______FENITA 
 
 
 
 

__      ___BCAM                               _____FER                        _____LVERINE   

 

➢ DESENHE O QUE SE PEDE SEGUINDO AS DICAS. 
 
• UMA MENINA DE CABELOS LOGOS E PRETOS. 
• USANDO VESTIDO AZUL E SAPATOS AMARELOS. 
• ENTRE 2 ÁRVORES. 

 

 

 

 

 

 
 

➢ AGORA QUE VOCÊ JÁ FEZ O DESENHO, DÊ UM NOME PARA A 
MENINA QUE VOCÊ DESENHOU. O NOME DELA DEVE COMEÇAR COM 
A LETRA W. ESCREVA - O NO ESPAÇO ABAIXO. 

 

 




