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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais. Esta semana nos 

encontraremos novamente, na quinta-feira, às 17h. 

O link de acesso ao encontro já foi enviado aos pais/responsáveis por e-

mail e disponibilizado pelo WhatsApp.  

 

Por favor, para a realização das atividades semanais, permaneçam 

atentos às orientações abaixo:   

➢ É extremamente importante que a criança faça as atividades propostas.  

➢ Assistam, todos os dias aos vídeos explicativos da professora regente.  

➢ Façam o DEVER DE CASA com capricho. 

➢ Utilizem as folhas de atividade e arquivem-nas para entrega à professora no 

fim do bimestre. 

➢ Elas são disponibilizadas no site (diariamente) e na escola (semanalmente). 

➢ Sempre coloque o nome da criança na atividade, em letra PALITO, para 

identificação da professora.  

➢ As matrizes referentes às atividades de Inglês, também estarão disponíveis 

na escola. 

➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Aprendendo sobre moradias  

 

Material necessário: 

✓ Jornais ou revistas  

✓ Cola branca (sob supervisão) 

✓ Tesoura (para uso de um adulto) 

 

Justificativa: 

A família é o primeiro ponto de referência 

para a criança, assim também a sua casa. A escola entra na vida dela 

ampliando sua noção de espaço e seu sentimento de integração ao mundo. 

É importante ensinar as crianças a reconhecerem que morar é uma 

necessidade natural das pessoas. 

 

Objetivos:  

✓ Diferenciar os diferentes tipos de moradias; 

✓ Identificar sua própria moradia; 

✓ Reconhecer a moradia como um espaço de convivência familiar. 

 

Desenvolvimento: 

Hoje estudaremos sobre moradias. Assista ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/9CqEL4PPWNw 

 

Você sabe o que é uma moradia? Chamamos de casa ou moradia o local 

construído pelo ser humano com a função de dar proteção, conforto e 

segurança para nós e nossa família. 

Antigamente as pessoas viviam nas cavernas que ofereciam muita 

segurança contra os animais ferozes, a chuva e o vento. 

Hoje em dia existem vários tipos de moradias. Por exemplo, as casas, que 

podem ser térreas ou ter um ou mais andares e podem também variar no 

número de cômodos.  

Existem também os edifícios, que são construções verticais, com vários 

andares e apartamentos. 

Você conhece outro tipo de moradia? Existem as ocas, que são a moradia 

dos índios.  

Existem também nas regiões mais frias, os chamados iglus. Atualmente 

os iglus construídos nessas  regiões  não  servem mais  para  morar,  mas  sim  

https://youtu.be/9CqEL4PPWNw
about:blank
about:blank
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ajudam como abrigo para os caçadores ficarem protegidos do frio e vento as 

temporadas de caça. 

 

Agora, eu quero saber: 

1) Qual o seu tipo de moradia?  

2) Como ela é dividida?  

3) Quantos cômodos existem na sua casa?  

4) Quantas pessoas moram com você? Quem são elas? 

 

Para finalizar, faça a atividade abaixo. 

 

Complementação: 

Vamos assistir a mais um vídeo? Disponível em:  

1. Nossa casa 

https://www.youtube.com/watch?v=N837uUhxudo 
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TRABALHANDO TIPOS DE MORADIA 

 
PROCURE, EM JORNAIS OU REVISTAS, IMAGENS QUE REPRESENTEM A SUA 

MORADIA. EM SEGUIDA, COLE-AS ABAIXO. 

 
 
 
 

 

NOME: _______________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

INGLÊS 
Professora: Luísa Vieira 

 

Atividade: Projeto “My School” (Minha Escola) 

 

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.  

Iniciaremos hoje o projeto “My School” (Minha escola). Nele, mataremos 

um pouco da saudade que sentimos da nossa querida escola.  
 

Objetivos:  

✓ Incentivar o gosto pela língua inglesa 

✓ Dar início ao projeto “My School” 
 

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 1 

Teacher Luísa 

Hello!!  

Are you ready for our class?? Let’s start!! 

Vamos começar a nossa aula, clique no link a seguir:  

Preschool 1 – 05 – 11 - 2020: https://youtu.be/JnJADdGTYA8  

 

ROTEIRO DO VÍDEO 

 Iniciaremos hoje, o Project ‘My School’ (Minha Escola). Conheceremos os lugares da escola, os objetos 

escolares que utilizamos no dia a dia e as profissões escolares. Na videoaula de hoje, vamos matar um 

pouquinho da saudade da nossa ‘School’ (escola). You’re going to love it!! (Vocês irão adorar!!).  

 

1) Hello Song!! Watch the video – Welcome Song for kids: https://youtu.be/OsFV58Jps2k  

2) How are you today? 

3) How’s the weather today? 

4) My School (Minha Escola) – My School is Colégio Equipe.  

5) Places at school (lugares da escola) - School (escola), Classroom (Sala de aula), Playground 

(Parquinho) and Bathroom (banheiro). 

6) School Song – Watch the video: https://youtu.be/zYqX6gNv7io  

 

❖ Sugestão de vídeos sobre o tema: 

Geeting Ready for School – Cocomelon: https://youtu.be/u9DG2xxELdI  

 

ACTIVITY 

 

Arquivar as atividades na pasta de inglês. 

1) Folha 1 – Places at school (Lugares da escola) – Material para consulta do aluno. 

2) Folha 2 – Get the students to the school place. – Leve o aluno para o lugar da escola.  

 

https://youtu.be/JnJADdGTYA8
https://youtu.be/OsFV58Jps2k
https://youtu.be/zYqX6gNv7io
https://youtu.be/u9DG2xxELdI


 

PLACES AT SCHOOL 

 

 

                   

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                               



 

    

 

 

 

 

GET THE STUDENTS TO THE SCHOOL PLACE. 

 

 

 

 
  

 
  

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NAME:__________________________________________ 

  Colégio Equipe  

Educação Infantil 

INGLÊS  
Teacher Luísa 

 


