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2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
Atividade: Família silábica do D
Dever de casa: Número 10
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de escrever
✓ Lápis de cor ou giz de cera
Justificativa:
As atividades que estimulam a expressão oral são muito importantes, por
isso as famílias silábicas são apresentadas aos alunos durante o processo
inicial da alfabetização. Elas desenvolvem no aluno habilidades para leitura e
escrita de maneira prazerosa e descontraída, despertando o gosto pela
aquisição dessas competências e contribuindo, dessa forma, na formação de
leitores competentes.
Objetivos:
✓ Identificar a letra D e sua família silábica DA - DE – DI – DO - DU;
✓ Formar novas palavras à partir das famílias silábicas já trabalhadas;
✓ Reconhecer palavras que contenham a letra D e sua família silábica;
✓ Desenvolver habilidades de coordenação motora e escrita, traçando
corretamente a letra D e sua família.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/QehfP7ATO7c
Desenvolvimento:
Agora, de olho na folha de atividade!
Cubra as sílabas da família silábica do D e complete as palavras com DA,
DE, DI, DO, DU.
Complementação:
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao vídeo disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=p6qWfWSxizw
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2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

INFORMÁTICA
Professora: Mariana Panisset
Atividade: Dia do livro
Justificativa:
A informática tem se tornado um importante instrumento de aprendizagem.
Por meio dela, encontramos uma nova forma de aprender e enxergar o mundo.
Ela já faz parte das nossas vidas e precisamos utilizá-la para aumentar nossos
conhecimentos.
Hoje vamos utilizar nossos conhecimentos para trabalhar o Dia do Livro.
Objetivos:
✓ Incentivar o hábito de ouvir e ler histórias;
✓ Trabalhar a concentração e agilidade.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/G_vaUo_1q5s
Desenvolvimento:
Em comemoração ao dia do livro vamos acessar o site Eu leio para uma
criança, ver a história da Chapeuzinho vermelho e depois jogar um jogo dessa
historinha.
Leia para uma criança - estante digital
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/
Jogo: https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=11614

