
  

 

 

 

 

 

24/08/21 

1º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
Professora: Letícia 

 

Obs.: O trabalho com a escrita do nome é extremamente importante. Pedimos 
que a criança seja incentivada a desenvolver a escrita do nome próprio no 
cabeçalho da atividade. 

 

Atividade: Jogo dos 5 erros 
 

Dever de casa: Fixando a letra B 
 

Material necessário: 
✓ Folha de atividade 
✓ Lápis de escrever 
✓ Borracha 
✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 

Justificativa 
Desde o nascimento, a criança está imersa em um universo do qual os 

conhecimentos matemáticos são parte integrante. É na aprendizagem de 
conceitos matemáticos que as crianças desenvolvem diversas noções 
importantes para seu desenvolvimento, a fim de se tornarem autônomas, capazes 
de pensar e resolver problemas. 

 

Objetivos: 
✓ Aprimorar a coordenação motora; 
✓ Desenvolver o reconhecimento de imagens iguais e diferentes; 
✓ Estimular a concentração e a atenção; 
✓ Desenvolver habilidade e destreza. 

 

      Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/JLTEEF6_Pok 
 

Desenvolvimento: 
Após assistir ao vídeo da professora, vamos para a nossa atividade do dia?  
 

➢ Observe as duas cenas apresentadas na folha de atividade. Você 
consegue identificar o que aparece de diferente entre elas? Encontre 
as diferenças e circule-as. 

➢ Para concluir, colora a sua atividade.  
 

Complementação: Para reforçar o nosso aprendizado, escolha um jogo dos 7 
erros para jogar disponível em: https://www.jogos360.com.br/7_erros/  
  
 
 

https://youtu.be/JLTEEF6_Pok
about:blank


  

 

 

 

 

 

24/08/21 

1º PERÍODO 

     SEMANA NACIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
 
Em comemoração à Semana Nacional da Educação Infantil, vamos criar um 

jogo de boliche usando bolinha de meia e garrafa pet? Vamos ao passo a passo: 
 

Material:  
- 5 garrafas PET; 
- Jornal; 
- Canetinhas; 
- Meias; 
- Material de sua preferência para enfeitar o nosso jogo. 

 
Como fazer:  

- Escreva os números de 1 a 5 nas garrafas pet e enfeite-as como os 
materiais de sua preferência.  

- Pegue meias usadas e faça uma bolinha com elas. Se você preferir, 
também poderá fazer a bola usando papel amassado. Para ficar firme, lembre-se 
de passar fita em volta dela.  

 
Desenvolvimento:  

- Coloque as garrafas como se fossem os pinos do boliche. 
         - Dê distância e role a bola no chão, em direção às garrafas, para tentar 
derrubá-las.  
        - Quem derrubar mais garrafas em cinco rodadas, vence.  
        - A cada rodada, as garrafas devem ser recolocadas no lugar, mas em 
posições diferentes, de forma que o jogador não enxergue o número do verso da 
garrafa. Quem acertar a garrafa com número maior, soma um resultado maior 
também. 
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ENCONTRE AS DIFERENÇAS NAS CENAS ABAIXO E CIRCULE-AS 

 

 

NOME: ________________________________________________________ 



 

 
 

 

        DEVER DE CASA 

 

NOME: _____________________________________ 
 

 
COMPLETE AS PALAVRAS ABAIXO USANDO A LETRA B  

 

 

 

 

 

_____ OLA 

 

 

 

_____ ALA 

 

 

 

____ ONECA 

 

 
 

 

____ ARCO 
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SUPPORT MATERIAL 

Preschool 2 

Teacher Luísa 

Hello!! 

 

Preschool 2 – 24 -08 -2021: https://youtu.be/vaY-0nM55jM  

 

ROTEIRO DAS AULAS DA SEMANA 

Encerraremos, nessa semana, o nosso project ‘My Home’. Durante um mês, conhecemos 

vários componentes do nosso lar.  

 

1) How are you today? 

2) How’s the weather? 

3) Remembering Kinds of Living (tipos de moradia) – Material da aula anterior. 

4) Rooms in house (cômodos da casa) – Material da aula anterior. 

5) Sing a Song – My house: https://youtu.be/qZyJPZxsmZk  

 

 

 

 

 

ACTIVITIES 

 

 

Arquivar as atividades na pasta de inglês. 

 

Atividade dia 24/08/2021 – Colar as plaquinhas nas portas de cada cômodo da sua casa.  

Atividade dia 25/08/2021 – Atividade para ser realizada na aula on-line.  

 

 

      

 

 

https://youtu.be/vaY-0nM55jM
https://youtu.be/qZyJPZxsmZk


 

 

ROOMS IN A HOUSE – COLAR AS PLAQUINHAS NAS PORTAS DE CADA CÔMODO DA SUA CASA. 

     

 

 

BEDROOM                
 
 
BATHROOM                       

LIVING ROOM      

KITCHEN                              


