
  
 
 
 
 

 

30/11/20 

2º PERÍODO 

PERÍODOPE

RÍODO 

         

  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 

PERÍODOPE

RÍODO 

                              

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

MATEMÁTICA 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

 

Atividade: Ideia de tirar       
          

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor 
 

Justificativa:  

É importante trabalhar com a criança os números e as quantidades para 

que ela desenvolva o raciocínio lógico, a sua capacidade de pensar e resolver 

situações problema, para compreender o mundo a sua volta e estimular a 

criatividade. 

 

.    Objetivos: 

✓ Resolver situações problema e a necessidade de contar no cotidiano; 

✓ Desenvolver o raciocínio lógico; 

✓ Reconhecer a existência de símbolos e nomes para representar 

quantidades; 

✓ Levar a criança a realizar ações de tirar, relacionando sempre a ideia "ação 

de tirar", com o termo SUBTRAÇÃO. 

 

Desenvolvimento:  

Antes de desenvolver sua atividade, assista ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/mucJFnXM5OQ 
 

Agora, de olho na folha de atividade! 

Vamos descobrir: 

1) Havia 5 aviões no aeroporto, 2 decolaram. Quantos ficaram?  

2) Havia 6 passarinhos no jardim, 4 voaram. Quantos ficaram? 

       

Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista ao vídeo disponível em:   

1 - https://youtu.be/V0NVAh4Adxs 

2 - https://youtu.be/9Y_H1c9GnCE 

https://youtu.be/mucJFnXM5OQ
https://youtu.be/V0NVAh4Adxs
https://youtu.be/9Y_H1c9GnCE
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    NOME: _______________________________________________ 
 

                 _______________________________________________ 

                                                  IDEIA DE TIRAR                                                                                                             
- 

 

➢ HAVIA 5 AVIÕES NO AEROPORTO, 2 DECOLARAM. QUANTOS 

FICARAM? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ HAVIA 6 PASSARINHOS NO JARDIM, 4 VOARAM. QUANTOS FICARAM? 
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                                                ATIVIDADE PARA SER FEITA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE 

 

      NOME: _______________________________________________ 
 

                   _______________________________________________ 
 

➢ FORME PALAVRAS DE ACORDO COM O NÚMERO DAS SÍLABAS 

INDICADAS. 

 

 

 

 

 

 

1 + 2 = _________________________      

 

13 + 14 = _______________________ 

 

3 + 4 =_________________________ 

 

15 + 16 = _______________________    

 

5 + 6 + 7 = _______________________   

 

10 + 11 + 12 = ______________________  

 

 5 + 8 + 9 = __________________________    

 

17 + 18 + 19 + 20 = ______________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Professor: Rafael Lima 

 

Atividade: Dia de circo  
 

Material necessário:  

✓ Saco plástico 

✓ Bolinhas de plástico ou de meia 

✓ Barbante 

✓ Qualquer papel colorido 

✓ Tesoura (sob supervisão de um adulto) 
 

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 e visomotora; 

✓ Aprimorar a identificação quanto à noção espacial e o tempo de reação 

mediante ao estímulo.  
 

Desenvolvimento:  

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

professor Rafael, disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=2wshO5CGH4M&feature=youtu.be 
 

Você gosta de circo? Hoje a magia do circo será a base da nossa atividade. 

Papai/mamãe, após confeccionar a roupa de palhaço seguindo as 

orientações do tio Rafael no vídeo, coloque a criança a certa distância.  

Lance as bolinhas ao alto incentivando a criança a tentar pegá-las, sempre 

utilizando a roupa de palhaço.  

Lance as bolinhas em direções diferentes proporcionando para a criança 

um estímulo que contribuirá no aperfeiçoamento das noções de deslocamento, 

equilíbrio, e identificação espacial. 
 

Complementação: 

Assista ao vídeo abaixo e divirta-se! Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=xTCnT4FV5yE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2wshO5CGH4M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xTCnT4FV5yE

