
 

 
TERCEIRA SEMANA DE ATIVIDADES 

PLANEJAMENTO DIÁRIO 
 

2º PERÍODO 
 
 

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS: 
Querida família, esta será a nossa SEMANA LITERÁRIA. Todos os dias, estaremos 
em contato com livros, textos, histórias, teatro... Esperamos que vocês se envolvam 
e divirtam-se realizando as atividades propostas. Mas atenção: 
 
➢ As atividades confeccionadas em casa deverão ser entregues à professora 

no retorno das aulas. 
➢ As atividades não necessitam de impressão, devendo ser feitas em uma folha 

branca, formato A4. 
➢ Oriente a criança a escrever seu próprio nome, em letra PALITO, no canto 

superior esquerdo da folha, para identificação da professora. 
➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. 
➢ Durante a realização das atividades, interaja com a criança, cante, faça 

gestos, questione, participe. 
➢ Esta semana seria mais curta, devido ao feriado de Páscoa. Mas com a 

extensão do período de quarentena, também estamos disponibilizando 
atividades para os dias 09/04 e 10/04. 

 
 

ATENÇÃO, CRIANÇA, PARA AS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO DIA: 
Hoje você tem 2 (duas) atividades para realizar. Abaixo, você encontrará dois planos 
de aula: Matemática e Inglês.  
Faça as DUAS atividades com carinho e disposição! 
 

 

DATA: 09/04 (Quinta-feira) 
Conteúdos do dia: Matemática e Inglês  
 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 
Professora de Inglês: Luísa Vieira  

 
 

 



MATEMÁTICA 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula  

 
Atividade: Quantidades - Número 10 
 
Justificativa:  
O ser humano desde que nasce está em contato com o número, a começar pela 
própria idade, onde uma criança pequena sem saber quanto é, mostra com os dedos 
os anos que tem. Nesta situação, ela não está fazendo a conservação do número, 
pois ainda não associa número a quantidade; este processo, diga-se de passagem, 
não ocorre antes dos cinco anos. 
Mas é fato que toda criança passa por descobertas e, sendo assim, precisa mexer, 
experimentar, tocar para conhecer o novo. Necessita do concreto para poder 
organizar seus conhecimentos, que são adquiridos naturalmente. Essa construção é 
resultante das ações da criança com o mundo. 
O trabalho com a classificação, seriação e quantificação são decorrentes das 
relações que a criança faz entre os objetos. Estas atividades iniciais auxiliam a 
criança na construção do conceito de número, bem como a relacionar o numeral à 
quantidade referente. Através da atividade lúdica a criança constrói símbolos, sendo 
portanto, necessário que elas tenham a oportunidade de inventar (construir) as 
relações matemáticas. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Estimular a concentração; 
➢ Desenvolver os conceitos matemáticos; 
➢ Auxiliar a criança no processo de construção do número. 

 
Desenvolvimento:  
Antes de iniciar a atividade, é necessário que você assista ao vídeo explicativo 
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7os_pXoHcho 
Logo após esse momento, utilizando uma folha branca, inicie a atividade de registro. 
Faça o risco das suas mãos utilizando um lápis, passando-o em volta dos seus 
dedos. Em seguida, conte quantos dedos você tem nas duas mãos e registre o 
numeral correspondente.  
Depois, na mesma folha, dentro de cada dedinho, desenhe elementos com a 
quantidade indicada (como orientado pela professora no vídeo explicativo). 
Colora com capricho e não se esqueça de guardar sua atividade na mochila para 
entregar à sua professora. 
 
Material necessário:  
➢ Folha branca 
➢ Lápis de escrever  
➢ Lápis de cor 

 
Complementação: 
Para reforçar nosso aprendizado de hoje, assinta ao vídeo “Ensinando os números 
para as crianças”. Vá contando junto com o vídeo! 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=H66tTFTN3ug 

https://www.youtube.com/watch?v=7os_pXoHcho
https://www.youtube.com/watch?v=H66tTFTN3ug


INGLÊS 
Professora: Luísa Vieira 

 
Atividade: Story time – The Lamb-a-roo 
 
Justificativa: Estudar inglês na educação infantil faz com que a criança se abra a um 
novo idioma juntamente ao português, o que permite que o seu cérebro tenha mais 
facilidade para trocar de língua ao se comunicar. 
Além disso, o estudo de inglês na infância também estimula as funções cognitivas das 
crianças — condição que é altamente positiva para o aproveitamento das outras 
disciplinas escolares. Assim, a capacidade de raciocínio é beneficiada, e até mesmo 
a integridade do seu cérebro passa a ser influenciada pelo processo de aprendizagem. 
Quanto mais o nosso cérebro se exercita, recebe atividade, com mais rapidez ele se 
desenvolve.  
Crianças com vivência em outras línguas têm a capacidade de antecipar a sua 
consciência metalinguística, os pensamentos de cálculo e lógica, e de se concentrar, 
podendo focar rápido para desempenhar as suas tarefas. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Incentivar o gosto pela língua inglesa; 
➢ Estimular a concentração; 
➢ Despertar outras competências, como musicalidade, eloquência, sociabilidade 

e articulação dos sons.  
➢ Favorecer o desenvolvimento cognitivo/linguístico, psicomotor e socioafetivo; 

 
Desenvolvimento: 
Dentro do ambiente do aluno, no site da escola (ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES), faça as atividades propostas para o 2º Período: 
SUPPORT MATERIAL_Preschool 3. 
Siga as instruções, bom trabalho e divirta-se! 
 
ATENÇÃO! 
Não se esqueça de guardar sua atividade na mochila para entregar à professora. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 


