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2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
Atividade: Família silábica do C
Atividade extra: Treino da escrita do nome
Obs.: Essa atividade deve ser feita fora da aula on-line
O trabalho com a escrita do nome é extremamente importante. Pedimos
que a criança seja incentivada a desenvolver a atividade, pois o treino precisa
ser feito regularmente. A escrita do nome torna-se um marco de identificação e,
por isso, é tão valorizado. É por esse motivo que esse trabalho gera uma
relação de identidade da criança com a escrita.
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de escrever
✓ Lápis de cor ou giz de cera.
Justificativa:
O descobrimento da junção das letras e, consequentemente, das sílabas
é algo que chama atenção das crianças e faz com que se interessem mais por
novas palavras.
Trabalhando de uma forma lúdica e bem descontraída despertaremos o
interesse da criança para com o mundo das palavras e formaremos um
indivíduo com curiosidade de querer sempre mais conhecimento.
A alfabetização é mais, muito mais que ler e escrever. É a habilidade de
ler e escrever o mundo, de continuar aprendendo. É a chave que nos possibilita
abrir a porta do conhecimento.
Objetivos:
✓ Fazer com que a criança memorize as sílabas;
✓ Saber que através das sílabas formamos palavras;
✓ Identificar e traçar corretamente as sílabas CA-CE-CI-CO-CU.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/3skMfNe-zQY
Desenvolvimento:
Agora, de olho na folha de atividade!
Preencha a tabela juntando a letra C com as vogais e fome sílabas.
Complete as palavras com as sílabas iniciais da família do C (CA – CE – CI CO ou CU).
Complementação: Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao
vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=T1J95ukCQC8
https://www.youtube.com/watch?v=m13ndIlC-i8
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2º PERÍODO
PLANEJAMENTO ESPECIAL – SEMANA DO LIVRO

18 DE ABRIL - DIA NACIONAL DO LIVRO INFANTIL
Dia 18 de Abril é o Dia Nacional do Livro
Infantil. É a data de nascimento de um dos
principais escritores de literatura infantil do Brasil,
Monteiro Lobato! Ele criou aventuras com figuras
bem brasileiras, recuperou os costumes e lendas
do folclore nacional.
E não parou por aí! Misturou todos eles com elementos da literatura
universal, da mitologia grega, dos quadrinhos e do cinema. Ler um livro de
Monteiro Lobato ou qualquer outro é entrar em um mundo novo e explorá-lo!
Pois é, o livro é mágico por isso, nos permite viajar para lugares inacreditáveis
e não queremos mais parar.
Se você ainda não mergulhou nas aventuras mágicas dos livros,
indicamos alguns escritores brasileiros para você começar: Ziraldo, Monteiro
Lobato e Ruth Rocha.
Justificativa:
A leitura, entre tantas coisas, possibilita a interação com o meio
ambiente, facilitando muito o processo de compreensão do mundo que nos
cerca. Sendo assim, é interessante inserir os livros na vida das crianças desde
os primeiros anos de vida. Nesse sentido, a escola cumpre um papel
fundamental, pois, é nela que as crianças passam boa parte da infância. Além
disso, o hábito de ler é crucial no desenvolvimento da linguagem escrita e
linguagem oral.
Objetivos:
✓ Reconhecer que o livro é o melhor meio para crescermos na sabedoria e
inteligência;
✓ Valorizar os momentos da leitura, entendendo que é o melhor caminho
para despertar nosso conhecimento de mundo.
✓ Despertar o interesse pela leitura, fortalecendo o hábito nos estudantes
e formando leitores no ambiente escolar;
✓ Desenvolver habilidades de pesquisa oral e escrita;
✓ Instigar a curiosidade dos alunos.
✓ Diferenciar os tipos de texto;
✓ Conhecer autores e suas obras;
✓ Enriquecer o vocabulário;
✓ Estimular a imaginação e a criatividade;
✓ Desenvolver a linguagem oral e escrita.
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2º PERÍODO
PROJETO: DIA NACIONAL DO LIVRO INFANTIL

Vamos embarcar nessa história?

A ABELHINHA CURIOSA
(Neire Araújo)

LILICA ERA UMA ABELHINHA MUITO CURIOSA. ELA JÁ ESTAVA
CANSADA DE PEGAR O NÉCTAR DAS FLORES PERTO DE SUA CASA.
UM DIA, ELA DEU UMA FUGIDINHA DE SUA MÃE ABELHUDA E FOI
CONHECER OUTRAS FLORES, OUTROS JARDINS.
LILICA POUSAVA NUMA FLOR E NOUTRA COMO SE ESTIVESE
DANÇANDO.
A NOITE CHEGOU E A ABELHINHA NÃO SABIA VOLTAR PARA A SUA
COLMÉIA. LILICA COMECOU A CHORAR.
DE REPENTE OUVIU UM ZUNIDO: ZUM ZUM...
_ QUE BARULHÃO!O QUE É ISSO?_ PERGUNTOU LILICA.
ERA UM GRANDE MARIMBONDO, QUE TAMBÉM QUERIA POUSAR
NAS FLORES. LILICA SE ASSUSTOU PORQUE NÃO CONHECIA AQUELE
INSETO.
ELA QUIS VOAR, IR EMBORA, MAS ELE A SEGUROU E DISSE:
_ NÃO SE ASSUSTE COMIGO ABELHINHA, NÃO VOU LHE FAZER
MAL NENHUM. VOU LEVÁ-LA DE VOLTA ATÉ SUA CASA.
E LÁ SE FORAM ELES...
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2º PERÍODO
ATIVIDADE EXTRA PARA SER FEITA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE

FANTOCHE COM DE PICOLÉ

VAMOS COLORIR A ABELHINHA E RECORTAR O MOLDE. DEPOIS,
COLAR A ABELHINHA NO PALITO DE PICOLÉ. E ESTÁ PRONTO O SEU
FANTOCHE!
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2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

EDUCAÇÃO FÍSICA
Professor: Rafael Lima
Atividade: Fut sopro
Material necessário:
✓ Fita crepe
✓ Bola de ping pong
Justificativa:
Soprar é considerada uma habilidade motora oral importante para o
desenvolvimento da fala, assim como para a capacidade de mastigar e engolir
alimentos.
Isto, porque requer uma musculatura forte das bochechas, mandíbulas,
lábios e língua. O exercício de ritmar a respiração, voluntariamente, induz ao
equilíbrio físico-emocional e aumenta a capacidade de percepção sensorial e
mental da criança.
Objetivos:
✓ Desenvolver a coordenação motora e o controle da respiração, fortalecer
a musculatura da face e estimular a percepção sensorial.
Atenção
ao
vídeo
explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=get02ZUvVt4

do

professor:

Desenvolvimento:
Após demarcar o campo utilizando a fita crepe, o aluno e um acompanhante
deverão posicionar-se deitados em lados opostos.
O objetivo é conseguir somente através do sopro, conduzir a bola até a
linha que marca o limite do campo do adversário.

