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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.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

LITERATURA 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

 

Atividade: Livro – Para quem tem medo de... 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade (ou folha branca) 

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor/canetinha/giz de cera (desenho) 

                                                        

Justificativa:  

Contar histórias para crianças contribui para o desenvolvimento da 

linguagem, uma vez que amplia o universo de significados e ajuda no 

desenvolvimento da criatividade e raciocínio lógico. 

Na história de hoje vamos trabalhar o medo. Esse sentimento faz parte da 

natureza humana e é muito comum nas crianças. É normal, que desde os 

primeiros meses de vida, as crianças sintam medo; já que sofrem por terem de 

entender o que é o mundo lá fora sem ter os pais o tempo todo por perto. 

Mas nem todos os medos das crianças estão ligados à realidade. Acolher 

e escutar são sempre a melhor solução, já que a criança precisa do adulto para 

superar os desafios trazidos com o medo. 

 

Objetivos: 

✓ Desenvolver a criatividade, linguagem e gosto pela leitura 

✓ Estimular o raciocínio lógico 

✓ Ajudar a criança a entender seus sentimentos 

✓ Trabalhar o MEDO 

 

Desenvolvimento: 

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

essa linda história, disponível em: https://youtu.be/FM0LGcT_rok 

 

Você gostou da história? Tenho certeza que sim! Se você quiser ouvir esta 

história novamente na hora de dormir, peça à mamãe ou ao papai para recontar 

a você. Ela está disponível em PDF, no site da escola (ALUNO – EDUCAÇÃO 

INFANTIL – SUGESTÕES DE LEITURA). 

 

 

 

https://youtu.be/FM0LGcT_rok
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Agora, em uma folha branca, escreva o seu nome.  

Em seguida, pense a respeito do que te faz ter medo. E então, faça um 

desenho do seu medo e pinte com capricho. 

Para finalizar sua atividade, converse com sua família sobre seus medos. 

Obs.: Esse momento é muito importante, pois assim o papai e a mamãe te 

ajudarão com seus medos e você descobrirá que seus pais e irmãos também 

possuem medos e poderá ajudá-los! 

 

Obs.: A matriz disponibilizada abaixo servirá para a realização da sua atividade. 

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

na escola (verificar horários com a coordenação). 

 

Complementação: 

1. Você gostaria de conhecer a autora do livro PARA QUEM TEM MEDO 

DE...? Ela tem um recadinho pra você! Disponível em:  

https://youtu.be/7u_vyjAy2BY 

 

2. Você tem medo do escuro? Não precisa!!! Assista a explicação em: 

https://www.youtube.com/watch?v=jqiIXl52T28 

 

3. Todos têm medo de alguma coisa? Quer ver? 

https://www.youtube.com/watch?v=Cm8j6JlgySY 

 

 

 

 

https://youtu.be/7u_vyjAy2BY
https://www.youtube.com/watch?v=jqiIXl52T28
https://www.youtube.com/watch?v=Cm8j6JlgySY
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frevistacrescer.globo.com%2FCriancas%2FDesenvolvimento%2Fnoticia%2F2013%2F02%2Fo-medo-das-criancas-de-acordo-com-idade.html&psig=AOvVaw2X2BFg-VWw_wH3hKX7xYuX&ust=1592621795040000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC6x-rwjOoCFQAAAAAdAAAAABAD
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NOME:_________________________________________________________ 

 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 

 
    PARA QUEM TEM MEDO DE... 

MILA PERNISA 
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FESTA JUNINA / ARTES 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

 

Atividade: Olha a fogueira! 

                                                      

Justificativa:  

A arte é fundamental na formação das crianças, pois representa 

experiências individuais. Ela é utilizada como uma ferramenta importante para o 

desenvolvimento cognitivo, intelectual e emocional do aluno.  

 

Objetivos: 

✓ Auxiliar no desenvolvimento da psicomotricidade. 

✓ Desenvolver os sentidos visão e tato. 

✓ Conhecer algumas características da Festa Junina. 

 

Desenvolvimento: 

Para hoje, temos duas sugestões de atividades com o tema FESTA 

JUNINA. Escolha uma delas e realize com muito carinho e capricho! 

 

Sugestão 1:  

Recorte vários pedacinhos de papel amarelo e vermelho. Cole palitos de picolé 

ou palitos de dente ou palitos de fósforo para fazer a base da fogueira.  

Em seguida, cole os papéis picados para fazer o fogo. Na parte de cima, desenhe 

as bandeirinhas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Necessário:  

 

✓ Papel vermelho e amarelo 

✓ Tesoura e cola (supervisão de 

um adulto) 

✓ Folha de papel A4 branca ou 

folha de atividade 

(disponibilizada abaixo) 

✓ Palito de picolé ou de fósforo ou 

de dente (sob supervisão) 
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Sugestão 2:  

Faça uma fogueira carimbando as mãos em tinta de três cores (laranja, amarelo 

e vermelho) em uma folha branca.  

Corte tiras de papel marrom (pode ser com as mãos, se desejar) e cole por baixo 

da fogueira.  

Para finalizar, continue desenhando bandeirinhas na parte superior da folha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Complementação: 

Quando terminar sua atividade, assista ao vídeo disponibilizado abaixo. 
Será muito divertido pular a fogueira!  
https://www.youtube.com/watch?v=9yvuTmUfhn8 
 
 

 

Material Necessário:  

 

✓ Tiras de papel marrom 

✓ Tinta guache nas cores 

vermelha, amarela e laranja. 

✓ Cola. 

✓ Folha de papel A4 ofício ou 

matriz. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9yvuTmUfhn8
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“...PULA FOGUEIRA IAIÁ 

PULA FOGUEIRA IOIÔ 

CUIDADO PARA NÃO SE QUEIMAR 

OLHA QUE A FOGUEIRA JÁ QUEIMOU O MEU AMOR...” 

 

CONTINUE DESENHANDO AS BANDEIRINHAS E FAÇA UMA FOGUEIRA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


