
  
 
 
 
 

 

19/11/20 

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.  

➢ 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 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

 

Atividade: Dia da bandeira                
 

Dever de Casa: Revisão – 0 A 20                                     
 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor 
 

Justificativa:  

Comemorado, no dia 19 de Novembro, o Dia da Bandeira foi uma 

repercussão da Proclamação da República. O importante nestas datas, é 

reforçar o sentimento cívico, despertando nos alunos: Amor, Respeito pela a 

nossa Pátria, conhecer a história do Brasil de uma maneira lúdica e saudável 

faz com que os alunos possam assimilar melhor como tudo começou, conhecer 

a origem e os objetivos da comemoração do "dia da Bandeira", com destaque 

para a importância de se reconhecer e preservar os símbolos nacionais. 
 

Objetivos: 

✓ Saber qual é a data que se comemora o "Dia da Bandeira"; 

✓ Entender o significado desse símbolo para o nosso país; 

✓ Estimular os alunos a demonstrarem o seu respeito pela Bandeira; 

✓ Identificar através da Bandeira do Brasil as figuras geométricas e as 

cores; 

✓ Reconhecer a Bandeira como símbolo da Pátria; 

✓ Conhecer os significados das cores da bandeira; 

 

Desenvolvimento:  

Antes de desenvolver sua atividade, assista ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/sUhpv3p2Qq8 
 

Agora, de olho na folha de atividade! 

Observe o texto e responda:  

1. Quantas cores têm a Bandeira do Brasil?  

2. Que dia do mês de novembro comemoramos o dia da Bandeira?  

3. Qual é a última sílaba da palavra Bandeira?  

 

 

https://youtu.be/sUhpv3p2Qq8
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Agora, circule no texto as palavras VERDE - AMARELO - AZUL - 

BRANCO.  

Em seguida, pinte cada quadro na cor que indica o significado da 

Bandeira.  

Para finalizar, contorne o pontilhado de acordo com a legenda. 

 

Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também aos vídeos 

sugeridos abaixo e disponíveis em:   

1. https://www.youtube.com/watch?v=7zlpF2-Q-EY 

2. https://youtu.be/MdNljuhhIFI 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7zlpF2-Q-EY
about:blank
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NOME: __________________________________________________ 
 

             __________________________________________________ 

19 DE NOVEMBRO- DIA DA BANDEIRA 

 

                                  HASTEADA NO ALTO DO MASTRO, 

                                       ESTÁ NOSSA BANDEIRA, QUE LINDA! 

                                                             NAS CORES VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO, 

                                                           SÃO AS CORES DA NOSSA BANDEIRA, QUERIDA! 

 

 

➢  AGORA, RESPONDA: 

- QUANTAS CORES TEM A BANDEIRA DO BRASIL?   ___________________      

- QUE DIA DO MÊS DE NOVEMBRO COMEMORAMOS O DIA DA BANDEIRA? ________ 

- QUAL É A ÚLTIMA SÍLABA DA PALAVRA BANDEIRA? ________________ 

- CIRCULE NO TEXTO AS PALAVRAS VERDE  -  AMARELO  -  AZUL  -  BRANCO. 

 

➢ PINTE CADA QUADRO NA COR QUE INDICA O SIGNIFICADO DA BANDEIRA. 

 

  MATAS E                        RIQUEZAS                     CÉU                    PAZ 

FLORESTAS 

 

➢   CONTORNE O PONTILHADO DE ACORDO COM A LEGENDA. 

      

                  VERDE 

 

  

                    AMARELO 

 

  

                     AZUL 
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                                                DEVER DE CASA 

 

     NOME: __________________________________________________ 
 

                  __________________________________________________ 

➢ ESCREVA DE 1 A 20. 
 

 

 
 

 

➢ QUANTOS PEIXES FALTAM PARA QUE HAJA 9 EM CADA AQUÁRIO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ OBSERVE A SALA DE AULA E RESPONDA: 

 

• QUANTAS CRIANÇAS HÁ NA SALA DE AULA? _________ 

 

 

•   QUANTAS SÃO MENINAS? _______ 

 

 

• QUANTAS SÃO MENINOS?________ 

 

 

• QUANTAS CRIANÇAS ESTÃO NA 

PRIMEIRA FILEIRA? _________ 

 

 

•   AGORA, COLORA 10 CRIANÇAS. 
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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.  

Encerraremos hoje o projeto ‘My School’. Já conhecemos alguns lugares e 

as pessoas da escola. Na videoaula de hoje, aprenderemos alguns ‘school 

supplies’ (materiais escolares) que utilizamos em nosso dia a dia. Let’s Go!! 

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o gosto pela língua inglesa 

✓ Concluir o 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 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 – 19 – 11 - 2020: https://youtu.be/-0AZknEEyfI  

 

ROTEIRO DO VÍDEO 

  Encerraremos hoje o projeto ‘My School’, já conhecemos alguns lugares e as pessoas da escola. 

Na videoaula de hoje, aprenderemos alguns ‘school supplies’ (materiais escolares) que utilizamos em nosso 

dia a dia. Let’s Go!! 

1) Hello Song!!  

2) How are you today? 

3) Remembering Places at school (lugares da escola) – Material da aula anterior. 

4) Remembering People at School (pessoas da escola) – Material da aula anterior.  

5) School Supplies (materiais escolares) – crayon (giz de cera), pencil (lápis), playdough 

(massinha), eraser (borracha), glue (cola), scissors (tesoura), backpack (mochila) and pencil case 

(bolsinha de lápis). 

6) Watch the video – School Supplies Song: https://youtu.be/nMd3eXMC5So  

ACTIVITY 

 

Arquivar as atividades na pasta de inglês. 

1) Folha 1 – School Supplies. – Material para consulta do aluno. 

2) Folha 2 – Count how many school supplies and color the graph.  – Contar os materiais escolares e 

colorir o gráfico.  

 

 

 

https://youtu.be/-0AZknEEyfI
https://youtu.be/nMd3eXMC5So


 

SCHOOL SUPPLIES 

 

 

CRAYON 

 

 

PENCIL 

 

PLAYDOUGH 
 

ERASER 

 

GLUE 

 

SCISSORS 

 

BACKPACK 

 

 

PENCIL CASE 



                                                                               

 

    

 

 

COUNT HOW MANY SCHOOL SUPPLIES AND COLOR THE GRAPH. 

 

 

 

 

 

 

NAME:__________________________________________ 

  Colégio Equipe  

Educação Infantil 

INGLÊS  
Teacher Luísa 

 


