
  
 
 
 
 

 

03/11/20 

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. 

Os links de acesso já foram enviados aos pais/responsáveis por e-mail e 

disponibilizados pelo 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). 

➢ 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 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

LINGUAGEM 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade: Revisão das famílias silábicas  

                  T, V e W.    

  

Dever de Casa:  Revisão dos  

conceitos matemáticos 

           

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor 

 

Justificativa:  

         Na alfabetização alguns conceitos precisam ser priorizados, é o caso das 

famílias silábicas.  Ensinar as famílias silábicas, evidencia ensinar algo dinâmico, 

significativo e contextualizado que pode ser iniciado nos primeiros anos da vida 

escolar. 

 

Objetivos: 

✓ Identificar e traçar as famílias silábicas do T, V e W; 

✓ Identificar o som de cada sílaba; 

✓ Reconhecer as sílabas nas palavras. 

 

Desenvolvimento:  

Antes de desenvolver sua atividade, assista ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/Wea4X54HKUg 
 

Agora, de olho na folha de atividade! 

Complete as palavras usando as sílabas das famílias do T (TA-TE-TI-TO-

TU), V (VA-VE-VI-VO-VU) e W (WA-WE-WI-WO-WU). 

 

Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista aos vídeos disponíveis em:   

1 - https://www.youtube.com/watch?v=SddSqkYmeB8&t=215s 

2 - https://www.youtube.com/watch?v=_kJnjSUBCJQ&t=84s 

               3 - https://www.youtube.com/watch?v=35P-1Hs-Ls4 

 

 

https://youtu.be/Wea4X54HKUg
https://www.youtube.com/watch?v=SddSqkYmeB8&t=215s
https://www.youtube.com/watch?v=_kJnjSUBCJQ&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=35P-1Hs-Ls4
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NOME: __________________________________________________ 
 

             __________________________________________________ 

➢ COMPLETE AS PALAVRAS COM AS SÍLABAS DAS FAMÍLIAS DO T, V E W. 

             
 
     ______STIDO 
 

              
    
     ______DSON 

         
   

       _______CANO 

       
 
 

     ________JOLO 

           
 
 

     ________FER 

                 

  
         ______VÓ 

 

                   
 
    ________BCAM 

             
  
          ______TU 
 

                
 
 

          ______NTE 
  

                 
 
    ________LCÃO 

            
 

       _______CA 
 

               
 

        ______FI 

           
 
         ______IA 
 

            
  
      _____LVERINE 

            
 
 

      ______MATE 
 

 



 COLÉGIO EQUIPE – 2020 
EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO 

03/11/2020 

 

                                                  

                                             DEVER DE CASA 
 

  NOME:  _______________________________________________ 
 

                _______________________________________________ 

➢    OBSERVE AS CESTAS E A LARGURA DAS ALÇAS DE CADA UMA DELAS. 

 

 

 

 

 
 

• COLORA A CESTA DE ALÇA MAIS GROSSA. 

• MARQUE COM UM X NA CESTA DE ALÇA MAIS FINA. 

• LIGUE AS CESTAS DE ALÇAS IGUAIS. 

 

➢ DESENHE 3 MAÇAS NA ÁRVORE MAIOR. 

 

 

 

 

 

➢ COLORA O VASO QUE ESTÁ CHEIO DE FLORES E CIRCULE O QUE 

ESTÁ VAZIO. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ CIRCULE A CENOURA QUE ESTÁ FORA DA TERRA. 
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2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 
Professora: Marianna Panisset 

 
Atividades: 1) Letras  
                     2) Pegue os ovos 

 
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 trabalhar a 

agilidade, o raciocínio e a coordenação motora.  

 

Objetivos:  

✓ Oferecer um momento divertido; 

✓ Exercitar a agilidade e raciocínio; 

✓ Trabalhar com letras do alfabeto; 

✓ Desenvolver a coordenação motora. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

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

https://youtu.be/iCKiq3CyO4I 

 

Hoje vamos fazer duas atividades muito divertidas. Acesse os links abaixo e 
divirta-se! 
Atividade 1: 
Passe o mouse em cima das linhas para formas as letras de A a F. 
Link - https://robowhale.com/html5/garfield-abc//index.html   
 
Atividade 2:  
Neste jogo pegue os ovos e não os deixe cair no chão.  
Link - https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=1926 

 

https://youtu.be/iCKiq3CyO4I
https://robowhale.com/html5/garfield-abc/index.html
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=1926

