23/03/21

2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
Atividade: O alfabeto
Dever de Casa: Água
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de escrever
✓ Lápis de cor ou giz de cera.
Justificativa:
Desde pequenas, as crianças têm contato com a palavra escrita de
forma criativa e divertida, onde aprender não se torna algo difícil. É assim,
aprendendo o alfabeto e construindo suas próprias noções e palavras que ela
aprenderá a se expressar e dar opiniões. Já no primeiro contato com o alfabeto,
as crianças conseguem expor suas habilidades linguísticas. É por volta dos 4
anos que a criança começa a entender melhor como funcionam as sílabas e ter
mais contato com as palavras, por meio do alfabeto. As letras representam sons
e aprendendo o nome das letras, as crianças aprendem os fundamentos que
adquirem o sistema alfabético.
Objetivos:
✓ Reconhecimento do alfabeto.
✓ Ensinar a ordem alfabética
✓ Identificar as letras do alfabeto.
✓ Distinguir o som de cada letra e sequência.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/kmmqoUV8pow
Desenvolvimento:
Agora, de olho na folha de atividade!
Complete o alfabeto no trenzinho.
Complementação:
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também aos vídeos
disponíveis em:
1. https://www.youtube.com/watch?v=qlgrgtgy3PU
2. https://www.youtube.com/watch?v=go28oWn-YaM
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ATIVIDADE PARA SER FEITA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE

NOME: __________________________________
 COMPLETE O ALFABETO NO TRENZINHO.
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DEVER DE CASA
NOME: ______________________________
➢ QUANTAS GOTINHAS ESTÃO CAINDO DA TORNEIRA? PASSE O LÁPIS
DE COR AZUL NO PONTILHADO E ESCREVA O NUMERAL NO
QUADRINHO.

➢ ORGANIZE AS LETRAS
CORRETAMENTE.

PARA

FORMAR

A

PALAVRA

ÁGUA

Colégio Equipe
Educação Infantil
INGLÊS
23/03/2021
NAME: ______________________________________

Teacher Luísa

Class: 2º Período
Project 2: Foods – Fruits
Count the fruits and draw a line to the correct number. (Conte as frutas e faça uma linha até
o número correto.)

