
  
 
 
 
 

 

18/06/20 

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 C) 

Tia Ana Paula 

HOJE, 18/06, às 14h 
 

Link: https://meet.google.com/iwd-gsot-nhg 

 

 

 

https://meet.google.com/iwd-gsot-nhg
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2º PERÍODO 

PERÍODOS  

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

LINGUAGEM 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

 

Atividade: A escrita do nome completo 

 

Dever de Casa: Reforço – Família do K 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade (ou folha branca) 

✓ Lápis de escrever 

                                                                     

Justificativa:  

Já na educação infantil realizamos um trabalho muito rico de escrita do 

nome próprio completo. As crianças são incentivadas a reconhecer seus 

pertences por meio de seu nome nas etiquetas e, assim, passam a familiarizar-

se com o conjunto de letras ali presentes.  

Ao identificar seu nome completo e observá-lo escrito em diferentes locais 

e materiais, o aluno, consequentemente, o memoriza. A partir de então se inicia 

um relacionamento profundo com a escrita como representação de sua 

identidade.  

 

Objetivos:  

✓ Gerar identidade da criança com a escrita;  

✓ Fazer com que a criança se reconheça como sujeito importante que 

possui um nome só seu;  

✓ Propiciar o início da alfabetização.  

✓ Fixar e memorizar a escrita do nome completo. 

 

Desenvolvimento da atividade:  

Antes da realização da atividade, assista ao vídeo explicativo da professora 

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

 

Após assistir ao vídeo, numa folha branca, a mamãe ou o papai deverá 

escrever (ou imprimir digitado) o nome da criança completo e as letras do 

alfabeto, da mesma maneira que a professora demonstrou no vídeo explicativo.   

 Mas atenção! Ressaltamos que o nome da criança deve ser escrito (ou 

digitado) em letra PALITO.  

 

 

https://youtu.be/cEFTZRAtvgw
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Obs.: A matriz disponibilizada abaixo servirá para a realização da atividade. Se 

você não tem como imprimir em casa, fique à vontade para buscar sua cópia na 

escola (verificar horários com a coordenação) ou proceder como a professora 

orientou acima, em uma folha branca. 

 

Complementação:   

Para complementar nossa atividade, assistam aos vídeos disponibilizados 

abaixo, com atenção! Disponíveis em: 

1) Como é seu nome? -  https://www.youtube.com/watch?v=YZ1iKfFgFN0 

2) O nome da gente (história disponibilizada)  

https://www.youtube.com/watch?v=Err1KN-QSaM&t=1s 

 

 

Curiosidades sobre a letra K: 

A letra K é a décima primeira letra do nosso alfabeto e a oitava consoante 

dele. É utilizada em apenas 0,02% das palavras na nossa língua, em casos 

especiais, assim como as letras W e Y: 

 

✓ Em antropónimos originários de outras línguas e seus derivados; 

✓ Em topónimos originários de outras línguas e seus derivados; 

✓ Em siglas, símbolos e mesmo em palavras adotadas como unidades de 

medida de curso internacional. 

 

Em Portugal a letra K foi retirada na revisão ortográfica de 1911 e no Brasil 

o mesmo aconteceu após a adoção do formulário ortográfico de 1943. 

Atualmente, a letra K foi reintegrada ao alfabeto português, mas tal como é acima 

referido, conforme o Acordo Ortográfico, tem uma utilização limitada. 

 

 

 

Dever de Casa: 

Observe abaixo, com atenção, a folha do Dever de Casa. 

Depois, proceda como solicitado por sua professora, para revisar e 

reforçar a Família do K. 

 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YZ1iKfFgFN0
https://www.youtube.com/watch?v=Err1KN-QSaM&t=1s
https://alfabeto.pt/letra-k.html
https://alfabeto.pt/o-alfabeto-portugues.html
https://alfabeto.pt/letra-w.html
https://alfabeto.pt/letra-y.html
https://alfabeto.pt/letra-k.html
https://alfabeto.pt/letra-k.html
https://alfabeto.pt/o-acordo-ortografico.html


 
COLÉGIO EQUIPE – 2020 

EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO 
                                    
  

 

  MAMÃE ESCOLHEU O MEU NOME 

PAPAI TAMBÉM AJUDOU 

ESSE É O NOME MAIS LINDO QUE ALGUÉM JÁ INVENTOU 

 

 

ESCREVA O SEU NOME COMPLETO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

      

 



 
COLÉGIO EQUIPE – 2020 

EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO 
                                    
  

 

    NOME:_________________________________________________________ 

 

➢ LIGUE A FIGURA À SUA SÍLABA INICIAL E À PALAVRA CORRESPONDENTE. 

 

 

 

                                           KA          KIBON 

 

                                           KE          KOMBI 

 

                                             KI        KUNG FU 

  

                 KO         KAPO 

                  KU         KELLY     
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2º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INGLÊS 
Professora: Luísa Vieira 

 

Atividade: I love art 

 

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.  

Hoje vamos encerrar o nosso projeto ‘I love art’. Vamos conhecer o 
‘Rainbow’ (arco-íris) e suas cores, através de uma música muito divertida.   
 

Objetivos:  

✓ Incentivar o gosto pela língua inglesa; 

✓ Concluir o estudo conhecendo um lindo Rainbow (arco-íris); 

✓ Estimular a concentração. 

 

Desenvolvimento: 

Assista ao vídeo explicativo da tia Luisa, disponível em:   
https://www.youtube.com/watch?v=TxtAMoEvVqI 
 
Depois de assistir, faça as atividades propostas para hoje (em anexo). 

Siga as instruções, bom trabalho e divirta-se! 

 

ATENÇÃO! 

Não se esqueça de guardar sua atividade na mochila para entregar à professora. 

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


SUPPORT MATERIAL 

Preschool 3 

Teacher Luísa 

 

Hello!! 

Are you ready for our class? Let’s go!! 

Vamos começar a nossa aula, clique no link a seguir: 

Preschool 3 – Week 11: https://www.youtube.com/watch?v=TxtAMoEvVqI 

ROTEIRO DO VÍDEO 

No vídeo de hoje, vamos encerrar o nosso projeto ‘I love art’. Vamos conhecer o ‘Rainbow’ (arco-

íris) e suas cores, através de uma música muito divertida. Espero que todos vocês tenham aprendido muito 

com esse projeto. Foi muito legal!! 

 

1) Hello Song!! 

2) Alphabet – New letters I -J. 

3) Review Big, medium and Small – Pequeno, médio e grande. Material da aula anterior. 

4) Review Shapes – Circle, Square, Triangle, Rectangle. Material da aula anterior. 

5) Review Numbers 1 – 10 – Números de 1 – 10. 

6) Rainbow (arco – íris) – Sing a song – Rainbow colors song: 

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

 

ACTIVITY 

Arquivar as atividades na pasta de inglês. 

 

1) Rainbow Colors – Material para a consulta do aluno. 

 

2) Activity – Decorate the rainbow by number. Decore o arco-íris acordo com o número. 1 – Laranja; 

2 – Roxo; 3 – Amarelo; 4 – Verde; 5 – Branco; 6 – Rosa; 7 – Vermelho; 8 – Azul. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TxtAMoEvVqI
https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg


 

RAINBOW 

 

Decorate the rainbow by number 

 


