
  

 

 

 

 

 

17/11/20 

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. 

 
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 arquivem-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 
 

MATEMÁTICA 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade: Formas geométricas 
 

Dever de Casa: Família silábica do Y 
 

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

Justificativa:  
Durante os primeiros anos escolares, as crianças estão em pleno 

desenvolvimento. Possuem curiosidade aguçada e descobrem coisas novas a 
todo momento. Por isso, é importante proporcionar exploração, visualização, 
contato e manuseio de diferentes objetos, incluindo as formas geométricas. 

 

Objetivos: 
✓ Identificar e nomear as formas geométricas; 
✓ Reconhecer a existência de diferentes formas; 
✓ Desenvolver o raciocínio lógico; 
✓ Reproduzir as formas geométricas; 
✓ Desenvolver percepções táteis e visuais; 
✓ Proporcionar momentos de exploração. 

 

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

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

Agora, de olho na folha de atividade! 
Procure, pela sua casa, objetos que lembrem um círculo, um quadrado, 

um retângulo e um triângulo, respectivamente. Guarde-os e mostre para sua 
professora no encontro on-line.  

Em seguida, colora de azul a forma geométrica que tem 3 pontas. 
Colora de vermelho a forma geométrica sem nenhuma ponta. 
Colora de verde a forma geométrica com 4 lados iguais. 
Colora de preto apenas os retângulos. 

 

Complementação: 
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista ao vídeo disponível em:  
1 - https://www.youtube.com/watch?v=KlVflfqgy6c 
2 - https://www.youtube.com/watch?v=0kjyR9Q2rwE 
3 - https://www.youtube.com/watch?v=co_p2-x9QJk 

https://youtu.be/LRfKejkCh_g
about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=co_p2-x9QJk
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NOME: __________________________________________________ 
 

             __________________________________________________ 

➢ PROCURE NA SUA CASA UM OBJETO QUE LEMBRE UM CÍRCULO, UM 
QUADRADO, UM RETÂNGULO E UM TRIÂNGULO, GUARDE E MOSTRE 
PARA SUA PROFESSORA NO ENCONTRO ON-LINE. 

 

➢ COLORA: 
• DE AZUL A FORMA GEOMÉTRICA COM 3 PONTAS. 

 

 

 

• DE VERMELHO A FORMA GEOMÉTRICA SEM NENHUMA PONTA. 

 

 

 

• DE VERDE A FORMA GEOMÉTRICA COM 4 LADOS IGUAIS. 
 
 
 
 
 

• DE PRETO OS RETÂNGULOS. 
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                                           DEVER DE CASA 
 

NOME: __________________________________________________ 
 

             __________________________________________________ 

➢ RECORTE AS PALAVRAS ABAIXO E COLE NO DESENHO 
CORRESPONDENTE. 

 

 
______________________________________________________________________________________ 

 




