
  

 

 

 

 

 

26/11/20 

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. 
Os links foram enviados aos e-mails cadastrados. 

 
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.  

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

26/11/20 

2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

LINGUAGEM 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade: Poesia / Música  
 

O GIRASSOL 

VINÍCIUS DE MORAES 

 
Sempre que o sol 

Pinta de anil 
Todo o céu 
O girassol 

Fica um gentil 
Carrossel. 

 
O girassol é o carrossel das abelhas. 

 
Pretas e vermelhas 

Ali ficam elas 
Brincando, fedelhas 

Nas pétalas amarelas. 
 

— Vamos brincar de carrossel, pessoal? 
 

— “Roda, roda, carrossel 
Roda, roda, rodador 

Vai rodando, dando mel 
Vai rodando, dando flor.” 

 
— Marimbondo não pode ir que é bicho mau! 

— Besouro é muito pesado! 
— Borboleta tem que fingir de borboleta na entrada! 

— Dona Cigarra fica tocando seu realejo! 
 

— “Roda, roda, carrossel 
Gira, gira, girassol 

Redondinho como o céu 
Amarelinho como o sol.” 

 
E o girassol vai girando dia afora... 

O girassol é o carrossel das abelhas. 
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2º PERÍODO 
 

Dever de casa: Conjuntos 
 
Material necessário:  
✓ Folha de atividade 
✓ Lápis de escrever 
✓ Lápis de cor 
 

Justificativa:  
As poesias servem como ponto de partida para a aprendizagem do aluno, 

despertando, assim, o interesse pela leitura. 
Através da poesia os alunos desenvolvem a oralidade para se expressar, 

ampliando seu vocabulário. Além disso, a poesia mexe com o imaginário da 
criança, levando-a a expressar desejos, sentimentos, descobrindo que podemos 
brincar com as palavras. 

 
Objetivos: 
✓ Desenvolver a linguagem oral, escrita e o hábito de leitura. 
✓ Incentivar as crianças a apreciarem pequenas poesias cantadas e ilustradas; 
✓ Estimular o prazer de ouvir pequenas poesias; 
✓ Desenvolver a capacidade auditiva de textos poéticos; 

 
Desenvolvimento:  

Antes de desenvolver sua atividade, assista ao vídeo explicativo da 
professora, disponível em: https://youtu.be/qmPPJc2mpsg 

 

Agora, de olho na folha de atividade!  
Quantas letras tem a palavra girassol?  
Qual letra aparece 2 vezes?  
Observe o jardim e responda: Quantos girassóis há neste jardim? E quantas 

abelhas?  
Agora, observe o jardim novamente e responda: Quantas abelhas 

chegaram? Agora, são quantas abelhas no total? 
 

Complementação: 
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista ao vídeo disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=cJhQU61aZaQ 
 

https://youtu.be/qmPPJc2mpsg
https://www.youtube.com/watch?v=cJhQU61aZaQ












                

 

    

 

 

COLOR THE TURKEY BY NUMBER. 

 

 

 

 

NAME:__________________________________________ 

  Colégio Equipe  

Educação Infantil 

INGLÊS  
Teacher Luísa 


