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1º 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. 

Continuem atentos: 

   

➢ 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. 

➢ Às quartas-feiras disponibilizaremos também a atividade para reforço da escrita 

do nome. Esta atividade é extremamente importante para a faixa etária. Se for 

possível, pedimos que em outros momentos da semana, vocês reforcem este 

conteúdo. 

➢ 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 na escola (verificar horário com 

a coordenação). 

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

escrever o nome da criança, 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 e quintas-feiras, haverá oferta de uma matriz extra referente ao 

Dever de Casa (MINHA TAREFA). 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.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

MATEMÁTICA 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 
 

 

Atividade: Número 2 

 

Dever de Casa: Reforço – número 2 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade  

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 
 

Justificativa:  

Tendo em vista que nos utilizamos da linguagem numérica todo o tempo, é 

necessário introduzir o conceito de números e quantidades às crianças a fim de 

ampliar a visão e compreensão do mundo que as cercam. 
 

Objetivo:  

✓ Trabalhar a visualização, o reconhecimento, a relação número/quantidade 

e a escrita do número 2. 
 

Desenvolvimento:  
 

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

disponível em: https://youtu.be/BDA0-qJPimA 

 

Agora que você já conheceu o número 2, preste bastante atenção à 

explicação da atividade! 

Na matriz disponibilizada abaixo, realize a atividade cobrindo os tracejados 

para formar o número 2. Em seguida, vamos treinar a escrita do número 2. 

 

Complementação: 

Você gostou de conhecer o número 2? Vamos assistir ao vídeo musical? 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WwI0txKbcq4 
 

  

Dever de Casa: 

Observe abaixo, com atenção, a folha do Dever de Casa (Minha Tarefa). 

Depois, proceda como orientado por sua professora! 

 

Obs.: Não se esqueça de colar seu dever de casa no caderno de deveres. 

 

https://youtu.be/BDA0-qJPimA
https://www.youtube.com/watch?v=WwI0txKbcq4
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• CUBRA OS TRACEJADOS. 
 

              
 

• VAMOS TREINAR?  
 
 

 

 

 

 

 

NOME: _____________________________________________ 

 



 
Colégio Equipe – 2015 

Educação Infantil 
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➢ PROCURE E PINTE O NÚMERO 2. 
 
 

 
 
 
 

➢ CIRCULE O CONJUNTO QUE POSSUI 2 ELEMENTOS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

➢ ESCREVA O NUMERAL 2 DENTRO DE CADA CORAÇÃO. 

                                     

NOME: ________________________________________________ 

MINHA TAREFA Colégio Equipe  

Educação Infantil 

1º Período 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 
Professora: Marianna Panisset 

 

 

Atividade: Vogais 

 

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 usaremos nossos conhecimentos, equipamentos e tecnologia para 

relembrar as VOGAIS.  

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o raciocínio; 

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

aprendizado; 

✓ Relembrar as VOGAIS; 

✓ Incentivar a coordenação motora. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, acesse o vídeo explicativo da professora Marianna, 

disponível em: https://youtu.be/uoEKDIad0j8 

 

No vídeo, preste bastante atenção e acompanhe as instruções propostas 

para o desenvolvimento desta atividade. Para sua realização, siga os passos 

abaixo: 

 

1. Para ter acesso ao jogo, do seu PC ou celular, utilize o link 

http://www.escolagames.com.br/jogos/ursinhoaeiou/?deviceType=mobile  

 

2. Na segunda etapa, baixe o app Aprender com as vogais. Selecione o jogo do 

dedo e, passando seu dedinho vá formando as vogais.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Company.familia 

 

   
 

 

https://youtu.be/uoEKDIad0j8
http://www.escolagames.com.br/jogos/ursinhoaeiou/?deviceType=mobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Company.familia
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

