
  
 
 
 
 

 

23/11/20 

2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Não se esqueçam: nossos encontros acontecem sempre às segundas-

feiras, quartas-feiras e sextas-feiras*, cada turma em seu próprio horário. 

Além desses encontros, teremos um momento (extra) especial para 

comemorar o THANKSGIVING DAY (Dia de Ação de Graças). Então tomem 

nota para não se esquecerem dos dias e horários da semana: 

 

                                           Quarta-feira: 

               Encontro (EXTRA) especial – Thanksgiving Day às 16h 

            Com participação da tia Luisa (professora de Inglês) 

 

                              Segunda-feira e quarta-feira: 

                                 Encontro com as regentes 

                          Cada turma em seu próprio horário 

 

*Esta semana, especificamente, NÃO HAVERÁ O ENCONTRO DE SEXTA-

FEIRA, pois faremos as fotos de formatura na escola. Por favor, é importante 

que vocês sigam o agendamento feito no formulário. 

 

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. 

➢ Utilizem as folhas de atividades 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 
 

LINGUAGEM 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade: Família silábica do Z      
                                      

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor 
 

Justificativa:  

Considerando o aprendizado da formação de palavras por meio das 
junções silábicas como conteúdo curricular da disciplina de língua portuguesa, 
entende-se que há necessidade de relacioná-la com a informação prévia e 
interesse do aluno, uma vez que o conhecimento precisa se tornar uma 
aprendizagem significativa.  

Nesse contexto, a proposta que se apresenta, tem como finalidade 
auxiliar no aprendizado das junções silábicas, e a inserção da criança no 
mundo das palavras, bem como, promover ao aluno, o entendimento de que 
cada palavra é formada por sílabas, que sua junção forma palavras, fazendo 
parte da oralidade. 

 
Objetivos: 

✓ Reconhecer a família silábica do Z (ZA, ZE, ZI, ZO, ZU); 

✓ Ampliar o vocabulário e desenvolver a oralidade; 

✓ Possibilitar o conhecimento do som das sílabas; 

✓ Estimular o desenvolvimento da coordenação motora fina através do 

traçado das sílabas; 

✓ Perceber a importância das sílabas para formar palavras. 
 

Desenvolvimento:  

Antes de desenvolver sua atividade, assista ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/GBL1nLfvkNo 
  

Agora, de olho na folha de atividade! 

Forme a família silábica da letra Z.  

Depois, complete as palavras com as sílabas da família do Z. 
       

Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista ao vídeo disponível em:    

1 - https://www.youtube.com/watch?v=5ruQEYvv7mc 

2 - https://www.youtube.com/watch?v=m39KUnnCQ78 

 

https://youtu.be/GBL1nLfvkNo
about:blank
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  NOME: __________________________________________________ 
 
 

               __________________________________________________ 
 

➢ FORME A FAMÍLIA SILÁBICA DA LETRA Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

➢ COMPLETE AS PALAVRAS COM AS SÍLABAS DA FAMÍLIA SILÁBICA 

DA LETRA Z. 
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                                                   ATIVIDADE PARA SER FEITA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE  

 

  NOME: ________________________________________________ 
 

               ________________________________________________ 

DITADO DE PALAVRAS 

CIRCULE A PALAVRA QUE A PROFESSORA FALARÁ. 
 

 

 

 

 

 

 

1. TATU  

2.  REDE 

3.  DEDO 

4.  TOCA 

5.  VACA 

6.  WAFER 

7.  SACOLA 

8.  UVA 

9.  VELA 

10.  SAPO 

11.  RIO 

12.  RATO 

13.  PANELA 

14.  CAMA 

15.  SUCO 

16.  RODA 

17.  QUEIJO 

18.  VOVÓ 

19.  LEITE 

20.  XÍCARA 



1º   
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2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 

Atividade: Concentração  

 

Material necessário:  

✓ Pratos de papel 

✓ Bolinhas de borracha 

(ou ping pong / ou de plástico) 

✓ Balde ou caixinha de sapato 

✓ Tesoura 

Justificativa:  

A Educação Física é de extrema importância para o desenvolvimento 

saudável das crianças. 

As várias vivências são fundamentais no processo de construção e 

aprimoramento das funções motoras. É essencial oferecer a maior quantidade 

de experiências possíveis através de brincadeiras para que a criança tome 

propriedade e identifique suas potencialidades no ato de movimentar-se.    

 

Objetivo:  
✓ Desenvolver a coordenação motora grossa, a percepção de equilíbrio; 

✓ Refinar movimentos que requerem habilidades motoras especializadas; 

✓ Estimular a atenção, concentração e paciência.  

 
Desenvolvimento:  

Para a realização dessa atividade, assista ao vídeo com a explicação do 

professor Rafael, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=h2MIAJRsKIc&feature=youtu.be 

 

Após a confecção do material (prato de papel com o furo no centro), 

coloque sobre o prato uma bolinha por vez.  

A criança deve tentar equilibrar a bolinha evitando que a mesma caía do 

prato e, ao mesmo tempo, deve ir caminhando na direção do balde. 

Ao aproximar-se do balde a criança deve tentar, através de movimentos 

coordenados, fazer com que a bolinha passe pelo buraco no centro do prato e 

caia no balde. 

https://www.youtube.com/watch?v=h2MIAJRsKIc&feature=youtu.be

