
  

 

 

 

 

 

29/10/20 

2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade: Halloween     
 

Dever de Casa: Os cinco sentidos                                      
 

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

 

Justificativa:  
         O enigma que envolve o Halloween oportuniza trabalhar e instigar a 
curiosidade, bem como a criatividade das crianças que devem ser aproveitadas 
nas atividades que envolvem a linguagem e os trabalhos manuais, e 
encorajando a criança a entrar nesse mundo colorido de magia. 
 

Objetivos: 
✓ Estimular a criatividade; 
✓ Apresentar uma cultura diferente; 
✓ Desenvolver o senso crítico, capacidade de interpretação e abstração; 
✓ Desenvolver o respeito por todas as culturas, tradições e religiões. 

 

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

professora, disponível em: https://youtu.be/xOZWiRkJ-0g 
 

Agora, de olho na folha de atividade! 
        Circule no texto, incluindo o título, as palavras correspondentes ao 
desenho do poema.  

Em seguida, leve a bruxa até o seu castelo. 
 

Complementação: 
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também aos vídeos 

sugeridos abaixo, disponíveis em:    
1. https://youtu.be/Mi-MFv8msKg 
2. https://youtu.be/Mi-MFv8msKg?list=PLe9QGnACtJg1vs5P4-  l5q6B_YgFYXAyzn 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/xOZWiRkJ-0g
https://youtu.be/Mi-MFv8msKg?list=PLe9QGnACtJg1vs5P4-%20%20l5q6B_YgFYXAyzn
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NOME: __________________________________________________ 
 

             __________________________________________________ 

 

 

 

         BRUXA 

   CALDEIRÃO 

 

         GATO RATO 

 
    

         SAPO PANELA 

 

  

         BONÉ SAPATO 

 

 

➢ CIRCULE NO TEXTO, INCLUINDO O TÍTULO, AS PALAVRAS CORRESPONDENTES 
AO DESENHO DO POEMA. 
 

➢ LEVE A BRUXA ATÉ O SEU CASTELO. 
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                                                  DEVER DE CASA 
 

NOME: __________________________________________________ 
 

             __________________________________________________ 
 

➢ LIGUE OS DESENHOS DA ESQUERDA COM OS DA DIREITA, QUE 
CORRESPONDEM A UM DOS SENTIDOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

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 – 29 – 10 - 2020: https://youtu.be/mTbWv6gNGAQ  

 

ROTEIRO DO VÍDEO 

 Chegamos a tão esperada semana do ‘Halloween’. Durante esse mês, nos divertimos aprendendo sobre 
essa festa e o nosso encontro online ontem foi muito legal!! Para encerrar, aprenderemos a fazer uma deliciosa 
‘Trick – or – Treat’ (Gostosuras ou travessuras).  It’s going to be really fun!! (Será muito divertido!!). 

 

1) Hello Halloween!! Video: https://youtu.be/S-hD6qGaagk  

2) Trick - or – Treat (Gostosuras ou travessuras): No dia do halloween, as crianças vão nas casas 

vizinhas pedindo ‘Trick – or – Treat’. 

3) Cooking Class (Aula de culinária): Infelizmente, nesse ano, não poderemos fazer nossa partilha 

de doces como manda a tradição do Halloween. Por isso, na videoaula tem uma receita muito legal, 

para fazer em família e se divertir. Seguem os ingredientes necessários: 

 

OREO SPIDER COOKIE 

→ Ingredients 

o 1 pack Original Oreo Cookies (1 pacote de Biscoito Oreo). 

o 1 pack chocolate lentils (1 pacote de M&M’s, Disqueti, Confeti). 

o 1 pack of gelatin candy (1 pacote de bala de gelatina, ex: Bala Fini). 

 

 

ACTIVITY 

Arquivar as atividades na pasta de inglês. 

1) Folha 1 – Color the witch and the pumpkin according to the color code. – Colorir a bruxa e a abóbora 

de acordo com os números. 

 

https://youtu.be/mTbWv6gNGAQ
https://youtu.be/S-hD6qGaagk


            

    

 

 

 

COLOR THE WITCH AND THE PUMPKIN ACCORDING TO THE COLOR CODE. 

 

 

 

 

 

NAME:__________________________________________ 

  Colégio Equipe  

Educação Infantil 

INGLÊS  
Teacher Luísa 


