
  
 
 
 
 

 

02/06/20 

2º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Iniciamos mais um período de estudos on-line.  

Esperamos que vocês tenham recarregado as energias durante esses dias e 

estejam dispostos a aprender ainda mais a partir de agora e se divertir. Atenção! 

   

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as atividades 

propostas.  

➢ A partir de agora, todos os dias serão disponibilizados vídeos explicativos 

da professora regente, para aumentar a interação entre ela e as crianças.  

➢ Além disso, também todos os dias, teremos duas atividades propostas para 

serem realizadas: 1 (uma) referente a uma disciplina especializada e 1 (uma) 

referente a conteúdos passados pela professora regente. 

➢ As atividades terão seu registro em folha. Elas deverão ser guardadas neste 

momento e entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ Para a realização das atividades, serão disponibilizadas matrizes, podendo a 

família optar pela impressão delas ou por realizar as atividades em uma folha 

branca, formato A4.  

Para as famílias que estiverem impossibilitadas de imprimir as matrizes em casa, 

disponibilizaremos as mesmas (semanalmente) na escola. Se este for o caso de 

vocês, por favor, entre em contato com a coordenação e agende um horário para 

buscá-las. 

➢ Se optarem por realizar a atividade em folha branca, não se esqueçam de orientar 

a criança a escrever seu nome, em letra PALITO, no canto superior esquerdo 

dela, para identificação da professora.  

➢ As matrizes referentes às atividades de Inglês, também estarão disponíveis no 

site e na escola. 

➢ Às terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras, haverá oferta de uma matriz extra 

referente ao DEVER DE CASA. Oriente seu filho sobre a realização, recorte a 

margem da folha e cole no Caderno de Deveres de Casa.  

Os cadernos de Deveres de Casa estarão disponíveis na escola também. 

➢ Novidade: Uma vez por semana, as professoras regentes terão um encontro 

on-line com seus alunos para matar a saudade e manter o vínculo. Por favor, 

incentive sua criança a participar. Informações específicas no site. 

➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO! 

ENCONTRO ON-LINE – 2º Período (Turma A/ Tia Aline) 

HOJE, 02/06, às 14h 

 

Link: https://meet.google.com/eqn-rgrn-nzg 
 

https://meet.google.com/eqn-rgrn-nzg
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2º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 
Professora: Marianna Panisset 

 

Atividade: Brinquedos – Semana do Brincar 

 

Justificativa: 

A internet faz parte de nossas vidas e há muita coisa boa a ser aprendida com 

ela. Podemos adequar seu uso a qualquer atividade e/ou momento de nossa 

vida.  

Hoje vamos usar nossos conhecimentos e equipamentos para falar sobre 

brincadeiras, tão importantes para o desenvolvimento infantil. 

Na última semana do mês de MAIO tiramos uns dias para falar, pensar e 

comemorar a SEMANA DO BRINCAR. O brincar é de extrema importância para 

o desenvolvimento das crianças, pois enquanto brincam estão se preparando 

para a vida. 

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o raciocínio e a agilidade; 

✓ Ensinar que a tecnologia pode ser uma boa aliada para o nosso 

aprendizado; 

✓ Trabalhar a coordenação motora. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida família, acessem o vídeo explicativo da professora Marianna, 

disponível em: https://youtu.be/zMzCtsENuus 

A seguir, acompanhem juntos as instruções propostas para o desenvolvimento 

desta atividade. 

 

Para a realização da atividade proposta, utilizem os links: 

 
https://www.jogosgratisparacriancas.com/educativo/index.php 
 
https://www.jogosgratisparacriancas.com/educativo/jogos_gratis_trem.php 
 
https://www.jogosgratisparacriancas.com/memoria/jogos_memoria_brinquedos.php 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zMzCtsENuus
https://www.jogosgratisparacriancas.com/educativo/index.php
https://www.jogosgratisparacriancas.com/educativo/jogos_gratis_trem.php
https://www.jogosgratisparacriancas.com/memoria/jogos_memoria_brinquedos.php
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2º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

FAMÍLIAS SILÁBICAS 

Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade: Vamos conhecer a família silábica do H   

 

Material necessário: 

✓ Folha branca 

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor 

 

Justificativa: 

As famílias silábicas são essenciais no início da aprendizagem. Elas têm 

por finalidade reconhecer a especificidade da alfabetização, entendida como 

processo de aquisição e apropriação do sistema da escrita e fala, alfabético e 

ortográfico em um contexto de letramento, considerando a família silábica como 

um processo inicial da alfabetização. 

 

Objetivos:  

✓ Identificar a letra H e sua família silábica HA- HE- HI -HO- HU; 

✓ Reconhecer palavras que contenham a letra H e sua família; 

✓ Desenvolver habilidades de coordenação motora e escrita, traçando 

corretamente a letra H e sua família. 

 

Desenvolvimento: 

Antes de iniciar sua atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/LHFLwmLMjxk 

tenção: Para esta atividade, será necessário assistir ao vídeo explicativo, 

antes da execução da atividade. 

Após assistir ao vídeo explicativo, use uma folha branca para copiar a 

família silábica do H (HA-HE-HI-HO-HU) em letra PALITO.  

Atenção! Capriche na letra e preste bastante atenção ao som das sílabas. 

 

Obs.: As folhas disponibilizadas abaixo servem como matriz. Se você tem como 

imprimir em casa, use-as para a realização da atividade. Do contrário, proceda 

como orientado acima pela professora na folha branca ou busque sua cópia. 

 

Complementação:  

Sugestão de vídeo – Família do H 

https://www.youtube.com/watch?v=ZqnqViCWnhg&feature=youtu.be 

https://youtu.be/LHFLwmLMjxk
https://www.youtube.com/watch?v=ZqnqViCWnhg&feature=youtu.be
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Percebendo a importância das questões ambientais para o planeta, não 

podemos ficar de braços cruzados, é preciso agir. Sendo assim, sensibilizar as 

crianças com o tema “Meio Ambiente” é garantir que no futuro se tornem 

cidadãos responsáveis e conscientes de seu papel. 

No próximo dia 05/06, comemoramos o Dia do Meio Ambiente. Por isso, 

como Dever de Casa, faremos um lindo trabalho. 

 

Material necessário: 

✓ Prato descartável de papelão 

✓ Folha branca 

✓ Tinta azul ou papel azul 

✓ Papel verde 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Antes de iniciar a atividade, assista aos vídeos sugeridos e disponíveis em: 

https://www.youtube.com/watch?v=2oTkb7jx2Ak 

https://www.youtube.com/watch?v=dCOOWSbe6Ig 

 

Depois de assistir aos vídeos, siga os passos abaixo: 

 

1) Converse com seus familiares, sobre a importância de preservar o meio 

ambiente e quais são as atitudes sustentáveis que vocês tomam para 

preservar o meio ambiente. Por exemplo: economizar água, economizar 

energia elétrica, separar o lixo, não jogar lixo nas ruas, andar mais a pé, 

reaproveitar, evitar o uso de produtos descartáveis e sacolas plásticas etc. 

 

2) Agora, vamos fazer uma atividade chamada “Um abraço para o Planeta” 

Pinte ou cole papel picado azul no prato descartável. Em seguida, faça o 

mesmo com papel picado verde. 

 

3) Logo depois, em uma folha branca, contorne suas mãos e recorte (com a 

ajuda de um adulto) e cole no prato. 

 

Abaixo temos umas imagens/modelo. Mas atenção: Faça do seu jeitinho! 

 

 

 

 

 

DEVER DE CASA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2oTkb7jx2Ak
https://www.youtube.com/watch?v=dCOOWSbe6Ig
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Imagens/ Modelo: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               COLÉGIO EQUIPE-2020 
                                                                         EDUCAÇÃO INFANTIL - 2° PERÍODO 

 

NOME:_________________________________________________________ 

FAMÍLIA DO H 
ESCREVA A SÍLABA INICIAL DE  CADA PALAVRA E,  EM SEGUIDA, 

LIGUE AS SÍLABAS CORRESPONDENTES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


