
  

 

 

 

 

 

24/11/20 

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.  
 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

24/11/20 

2º PERÍODO 
 
                              PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

MATEMÁTICA 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

 
Atividade: Ideia de juntar                      
 
Dever de Casa: Família silábica do Z                                   
 
Material necessário: 

✓ Folha de atividade 
✓ Lápis de escrever 
✓ Lápis de cor 

 
Justificativa:  
        Trabalhar os conceitos de adição através de imagens e recursos que 
facilitem o aprendizado é fundamental para a compreensão da ideia de juntar e 
acrescentar. Desenvolver as atividades através de situações problema e utilizar 
material concreto auxilia os alunos na visualização de suas ações e, portanto, 
na compreensão do que deve ser feito numericamente. 
 

.    Objetivos: 
✓ Reconhecer a necessidade de contar no cotidiano. 
✓ Reconhecer a existência de símbolos e nomes para representar 

quantidades. 
✓ Associar a adição às situações de juntar e de acrescentar; 
✓ Levar a criança a realizar ações de juntar, relacionando sempre a ideia 

"ação de juntar", com o termo ADIÇÃO. 
 

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

professora, disponível em: https://youtu.be/vw3xg4BTe88 
 

Agora, de olho na folha de atividade! 
Escreva o resultado das somas. Em seguida, complete as peças do 

dominó de modo que a soma total seja a mesma que aparece no casco da 
tartaruga. 

 
Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também aos vídeos 
disponíveis em:  https://youtu.be/X4Xusqll6aM 

                          https://youtu.be/xAAM7CgJUDc 

https://youtu.be/vw3xg4BTe88
about:blank
https://youtu.be/xAAM7CgJUDc
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NOME: __________________________________________________ 
 

             __________________________________________________ 

➢ ESCREVA O RESULTADO DAS SOMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

➢ COMPLETE AS PEÇAS DE DOMINÓ DE MODO QUE A SOMA TOTAL 
SEJA A MESMA QUE APARECE NO CASCO DA TARTARUGA. 

 

  

 

 






