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2º PERÍODO 

PERÍODOS  

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, 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, fiquem à vontade para buscá-las (verifique horário com a 

coordenação). 

➢ 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 (Aluno – 

Educação Infantil – Orientações). 

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

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbr.freepik.com%2Fvetores-premium%2Fequipe-de-criancas-felizes-as-criancas-multinacionais-meninas-e-meninas-da-escola-ficam-juntas-de-maos-dadas-ilustracao-isolada_5954774.htm&psig=AOvVaw0WLkizVBFDYZlHOh3mup4-&ust=1591662046995000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC5zrP58OkCFQAAAAAdAAAAABAD
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PERÍODOS  

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 

 

Atividade: Jogo do Jacaré 

 

Material necessário: 

✓ Almofadas, bichos de pelúcia, livros...   

 

Justificativa:  

É inquestionável a importância da brincadeira para o desenvolvimento 

infantil. Ela está inserida na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), sendo 

um dos seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança. 

A brincadeira é, portanto, uma parte fundamental da aprendizagem e 

desenvolvimento da criança, momento em que ela exercita todos os seus direitos 

e estabelece contato com os campos de experiência, como protagonista de seu 

desenvolvimento. A Educação Física da Educação Infantil, dessa forma, 

contribui para o desenvolvimento pleno das crianças e deve ser inserida nas 

atividades das mesmas. 

 

Objetivos:  

✓ Desenvolver a coordenação motora 

✓ Discriminação cinestésica 

✓ Trabalhar o “equilíbrio” 

✓ Estimular o imaginário infantil 

 

Desenvolvimento:  

No primeiro momento, a criança deverá colorir e recortar a figura do jacaré 

(disponível abaixo). 

Em seguida, usando durex, cole o jacaré na ponta de um bastão.  

Pronto! Agora assista ao vídeo explicativo do professor Rafael, disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=aKe9GNtNV3g&feature=youtu.be 

 

Entendeu a atividade de hoje? Espalhe algumas “rochas” no chão 

(almofadas, bichos de pelúcia, livros...) e vamos imaginar que estamos em um 

grande lago. A criança deve pular de um objeto para outro, tendo como objetivo 

não cair "na água". Do contrário, correrá o risco de ser comido pelo jacaré 

faminto, personificado pelos pais.  

Vamos lá? Disponha suas almofadas no chão e use toda a sua 

criatividade para fugir desse terrível jacaré! 

https://www.youtube.com/watch?v=aKe9GNtNV3g&feature=youtu.be
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Complementação: 

Se vocês quiserem deixar a atividade mais animada, coloque a música “O 

jacaré”, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Pd2PmXGaqew 

Enquanto a música toca, vão jogando o jogo do jacaré. 

 

Orientação aos pais: 

Papai/Mamãe, cuidados devem ser tomados para que possamos realizar 

a brincadeira de forma segura e benéfica, trazendo alegria e aprendizado.    

Por isso, antes de realizar a atividade oriente seu filho quanto aos 

cuidados que devem ser tomados devido à instabilidade proposta na dinâmica. 

De acordo com seu espaço, defina as áreas de perigo. Mas não deixe de fazer 

a atividade, pois ela é essencial para a construção e aprimoramento das 

habilidades motoras fundamentais no desenvolvimento da criança.  

 

Glossário: 

✓ Discriminação Cinestésica: Cinestesia são as capacitações que se tem 

quando se faz qualquer movimento, fornecendo mensagens para o 

indivíduo e permitindo-lhe fazer adaptações ou mudanças no 

desempenho do movimento. 

✓ Equilíbrio: são as adaptações posturais, com mudanças na base de apoio 

e no centro de gravidade (concentração do peso).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pd2PmXGaqew
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

FAMÍLIAS SILÁBICAS 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

 

Atividade: Família silábica do J 

 

 

Material necessário: 

✓ Folha branca 

✓ Lápis de escrever 

✓ Jornal ou revistas usadas 

✓ Tesoura (sob supervisão de um adulto) 

✓ Cola branca 

 

 

Justificativa:  

As famílias silábicas são essenciais no início da aprendizagem. 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. 

Hoje conheceremos uma nova família silábica: a Família Silábica do J. 

 

 

Objetivos: 

✓ Identificar a letra J e sua família silábica JA-JE-JI-JO-JU. 

✓ Reconhecer palavras que contenham a letra J e sua família silábica; 

✓ Desenvolver habilidades de coordenação motora e escrita, traçando 

corretamente a letra J e sua família. 

 

 

Desenvolvimento: 

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

disponível em: https://youtu.be/1PHkyixOgSY 

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

família silábica do J (JA – JE – JI – JO – JU) em letra PALITO.  

Depois escolha imagens com as sílabas trabalhadas e escreva o nome de 

cada uma dessas imagens. Capriche na letra e preste bastante atenção ao som 

das sílabas. 

  

https://youtu.be/1PHkyixOgSY
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Obs.: A folha disponibilizada abaixo serve como matriz. Se você tem como 

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

como orientado acima pela professora ou busque sua cópia na escola! 

 

 

Complementação: 

Para finalizar nossa atividade de hoje, assista aos vídeos sugeridos abaixo, 

sobre a Família silábica do J 

1) https://www.youtube.com/watch?v=kf2-p3ddAHg 

2) https://www.youtube.com/watch?v=4NZ1WHcIPng 

3) https://www.youtube.com/watch?v=rmRukCaeHaM 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kf2-p3ddAHg
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=rmRukCaeHaM
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vectorstock.com%2Froyalty-free-vector%2Ftower-from-baby-blocks-vector-3757838&psig=AOvVaw3Aa224HfWA7sua4E34Iijm&ust=1591668615016000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDT4-yR8ekCFQAAAAAdAAAAABAK


COLÉGIO EQUIPE - 2020                                    
  EDUCAÇÃO INFANTIL - 2° PERÍODO 

 
 

NOME:_________________________________________________________ 

 

➢ COPIAR A FAMÍLIA DO J (JÁ – JE – JI – JO – JU). COLAR 

IMAGENS COM AS SÍLABAS E ESCREVER O NOME DELAS. 

 

JA  

JE 

J I 

JO 

JU 
 


