
  
 
 
 
 

 

09/06/20 

2º PERÍODO 

PERÍODOS  

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Estamos dando continuidade aos estudos on-line. Queremos que vocês 

aprendam bastante nesse novo tempo. Mas atenção, lembrem-se: 

   

➢ 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.  

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO! 

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

HOJE, 09/06, às 14h 

 

Link: meet.google.com/rga-ufbc-xtd 
 

http://meet.google.com/rga-ufbc-xtd
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2º PERÍODO 

PERÍODOS  

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

NÚMEROS 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

 

Atividade: NÚMERO 12 

 

Dever de Casa do dia: Revisão da Família do J 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de colorir 

 

Justificativa:  

Uma criança aprende muito de matemática, sem que o adulto precise 

ensiná-la. A matemática está presente na arte, na música, em histórias, na forma 

como a criança organiza o pensamento, nas brincadeiras e jogos infantis.  

Dentre os conceitos trabalhado na educação infantil estão: o que é igual e 

diferente, organização, classificação e criação de conjuntos, o estabelecimento 

de relações entre os números e o que eles representam, o tamanho das coisas... 

E assim vão vivendo e descobrindo a matemática.  

 

Objetivos:  

✓ Identificar e praticar a escrita do numeral 12. 

✓ Realizar contagem oral. 

✓ Trabalhar o conceito de número, quantidade e correspondência. 

✓ Levar a criança a entender a importância dos numerais no cotidiano. 

 

Desenvolvimento:  

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

disponível em: https://youtu.be/8vRpYdssLhg 

 

A seguir, em uma folha branca, copie o numeral 12, respeitando o espaço 

entre um numeral e outro.  

Copie várias vezes o numeral, lembrando que o traçado deverá ser feito de 

cima para baixo.  

Depois, logo abaixo do numeral que você copiou, desenhe um conjunto 

(como explicado em atividade anterior) com 12 (DOZE) elementos (ver folha de 

atividade abaixo).  

Vamos lá, pessoal? Caprichem no traçado! 

https://youtu.be/8vRpYdssLhg
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2º PERÍODO 

PERÍODOS  

 

Obs.: A folha disponibilizada abaixo serve como matriz. Se você tem como 

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

cópia na escola ou proceda como orientado acima pela professora.  

 

Complementação: 

Para fixar o número 12, assista ao vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=gELnP_a1L-M 

 

Desafio/brincadeira: 

Como transformar o número 12 em um Pica Pau 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1AbRQqx8IcA 

 

Atenção! 

Este último vídeo sugerido acima é apenas um desafio, uma brincadeira para 

descontrair as crianças. Perceba que o traçado do número 12 não está correto. 

Portanto, assistam ao vídeo apenas para ver o truque realizado, mas no 

momento da atividade é importante que a criança se lembre das orientações da 

professora e proceda com o traçado correto (como explicado). 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gELnP_a1L-M
https://www.youtube.com/watch?v=1AbRQqx8IcA
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpt.dreamstime.com%2Fanivers%25C3%25A1rio-do-cart%25C3%25A3o-de-anos-celebra%25C3%25A7%25C3%25A3o-tem-image111048330&psig=AOvVaw3sE0b0AqhhpQh1wovr1Lmt&ust=1591762535762000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCIuurv8-kCFQAAAAAdAAAAABAY


COLÉGIO EQUIPE - 2020                                    
  EDUCAÇÃO INFANTIL - 2° PERÍODO 

 
 

NOME:_________________________________________________________ 

 

OLÁ! SOU O NÚMERO 12 

 

       

 

➢ VAMOS TREINAR O NUMERAL 12. 

 

 

 

➢ COMPLETE OS CONJUNTOS ATÉ FORMAR 12 ELEMENTOS. 

 

 



COLÉGIO EQUIPE - 2020                                    
  EDUCAÇÃO INFANTIL - 2° PERÍODO 

 

DEVER DE CASA 

 

NOME:_________________________________________________________ 

 

 

 

➢ ORGANIZE AS PALAVRAS DE ACORDO COM A SÍLABA 

INICIAL. 
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2º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 
Professora: Marianna Panisset 

 

 

Atividade: Semana do Meio Ambiente 

 

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.  

Na última sexta-feira comemoramos o Dia do Meio Ambiente. Hoje vamos 

usar nossos conhecimentos e equipamentos para falar sobre ele e que ações 

podemos realizar para respeitar e preservá-lo. 

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o raciocínio e a agilidade; 

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

aprendizado; 

✓ Trabalhar com o tema meio ambiente; 

✓ Criar conscientização sobre nossa responsabilidade social; 

✓ Incentivar a coordenação motora. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, acesse o vídeo explicativo da professora Marianna, 

disponível em: https://youtu.be/MfH2Mgl9zj4 

No vídeo, preste bastante atenção e acompanhe as instruções propostas 

para o desenvolvimento desta atividade. Para sua realização, utilize os links: 

 

Jogo 1: https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=11001 
Jogo 2: https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=5714  
Jogo 3: atividadeseducativas.com.br/index.php?id=11950 
   
 

 

https://youtu.be/MfH2Mgl9zj4
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=11001
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=5714
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=11950
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpt.dreamstime.com%2Filustra%25C3%25A7%25C3%25A3o-stock-grupo-do-vetor-dos-%25C3%25ADcones-dos-gestos-de-m%25C3%25A3os-dos-desenhos-animados-image78873525&psig=AOvVaw20dyugzTa3rTeBAqnGIJbl&ust=1591746147511000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDT5tKy8-kCFQAAAAAdAAAAABAn

