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2º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Por favor, estejam atentos às orientações abaixo: 

   

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as atividades 

propostas.  

➢ Assistam, TODOS OS DIAS aos 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. 

➢ Não se esqueçam da atividade para reforço da escrita do nome completo. Ela 

é extremamente importante. 

➢ As atividades terão seu registro em folha. Elas deverão ser guardadas neste 

momento e entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ Lembre a criança de escrever seu nome completo, em letra PALITO, nas 

atividades, para identificação da professora e treino da escrita. 

➢ 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). 

➢ As matrizes referentes às atividades de Inglês, também estarão disponíveis no 

site e na escola. 

➢ Façam os Deveres de Casa com capricho. Oriente 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: Esta semana nosso encontro on-line será diferente e pra lá de 

especial com as tias Aline, Dani e Ana Paula (AS TRÊS TURMAS JUNTAS). Não 

tivemos nossa Festa Junina por causa do isolamento, mas não deixaremos de 

festejar. Vem aí nosso Arraiá On-line – amanhã, dia 25/06 às 14h.  

Prepare sua roupa (ou apenas um adereço, se preferir) e se anime! Informações 

específicas em ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.portalhortolandia.com.br%2Fnoticias%2Fnossa-cidade%2Ffim-de-semana-tera-festas-tipicas-da-epoca-34592&psig=AOvVaw3S7lRhT-HzXmS-p_30qtC7&ust=1592878452743000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDfjvKslOoCFQAAAAAdAAAAABAV
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2º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 
 

 

Atividade: Sequência Numérica 
 
 
Dever de Casa: Conceitos matemáticos 

 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade  

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 

 

Justificativa:  

A sequência numérica está relacionada à contagem. Quando aprendemos 

a contar, sempre associamos a objetos, e para fazê-la realizamos a leitura dos 

algarismos, que são termos numéricos que compõem um número. Os números 

fazem parte da nossa vida. Estão presentes na nossa idade, nos dias do mês, 

nos endereços, números de telefone e até mesmo em nossa alimentação.  

 

 

Objetivos:  

✓ Compreender o conceito de número e estabelecer relação entre antes e 

depois. 

✓ Identificar, quantificar, reconhecer e valorizar a importância dos numerais 

(0 a 12).  

 

 

Desenvolvimento: 

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

disponível em: https://youtu.be/5ncshPgoubg 

Após assistir ao vídeo explicativo, na folha de atividade disponibilizada 

abaixo, organize os números de 0 a 12 na sequência numérica. 

 

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

imprimir em casa, fique à vontade para buscar sua cópia na escola (verifique 

horários com a coordenação). 

  

https://youtu.be/5ncshPgoubg
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Complementação:  

Para reforçar o aprendizado, assista ao vídeo disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=lZa4QbKNcpk&feature=youtu.be 

 

 

 

Dever de Casa: 

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

Depois, proceda como solicitado por sua professora! 

 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lZa4QbKNcpk&feature=youtu.be
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbr.freepik.com%2Fvetores-premium%2Fcrianca-fazendo-dever-casa-com-mae-ou-irma_3208989.htm&psig=AOvVaw3zvgVSpfll0IOVXE43CpDH&ust=1593057782913000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjNz_DImeoCFQAAAAAdAAAAABAD


 
COLÉGIO EQUIPE – 2020 

EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO 

  

 

NOME: ____________________________________________________ 

             ____________________________________________________ 

 

SEQUÊNCIA NUMÉRICA  

 

➢ ORGANIZE OS NUMERAIS ABAIXO COLOCANDO-OS NA 

SEQUÊNCIA NUMÉRICA, DENTRO DOS VAGÕES DO TREM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



 
COLÉGIO EQUIPE – 2020 

EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO 

                                                

DEVER DE CASA  

 

NOME: ____________________________________________________ 

             ____________________________________________________ 

 

➢ FAÇA A CONTAGEM DA FIGURA E COLORA UMA BOLINHA PARA 

CADA ITEM. 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 

Atividade: Festa Junina + Chapéu Musical. 

Material necessário: 

✓ Roupas e acessórios de festa junina; 

✓ Chapéu extra de festa junina; 

✓ Folha de papel 

✓ Material de escrever (lápis, caneta, canetinha...) 
 

OBS.: Sugerimos que todos os componentes familiares entrem na brincadeira, 

se vistam junto às crianças e acompanhem a aula juntos. Logo depois, 

brinquem, dancem, comam comidas típicas, enfeitem a casa etc. É muito 

importante que neste momento a criança possa se fazer integrante desta 

cultura, mesmo que em casa. 

 

Justificativa: 

A festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece durante 

o mês de junho. Essa comemoração é comum em todas as regiões do Brasil, 

especialmente no Nordeste, e foi trazida para o Brasil por influência dos 

portugueses no século XVI. 

Historiadores apontam que as origens da festa têm a ver com a transição 

da primavera para o verão na Europa, e as festividades pagãs realizadas como 

forma de afastar as pragas das colheitas. Posteriormente, o cristianismo se 

consolidou como principal religião do continente Europeu, e assim adicionou o 

calendário católico a estas festividades, a fim de cristianizar os povos pagãos, 

comemorando então neste período específico os dias de São Pedro, São 

Paulo, Santo Antônio e São João. 

Com o passar do tempo, no Brasil, a festa foi perdendo a característica 

estritamente religiosa e se tornou uma festa popular, folclórica, como parte 

integrante da cultura de um povo, enaltecendo a história e não a religião. 

Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas danças típicas, como 

as quadrilhas. Também há produção de inúmeras comidas à base de milho e 

amendoim, como canjica, pamonha, pé de moleque, além de bebidas como o 

quentão. Outra característica muito comum é a de se vestir de caipira de 

maneira caricata. 

A música é um símbolo essencial nas festividades juninas, trazendo 

consigo as características de cada região do país em seus ritmos, melodias e 

letras, carregados de cultura, costumes e expressividade. Através da música  

 



  
 
 
 
 

 

24/06/20 

2º PERÍODO 

 

desenvolvem-se as danças, tão costumeiras; além de ela servir também como 

condutora verbal e oral do folclore junino. 

 

Objetivos: 

✓ Desenvolver consciência musical e folclórica; 

✓ Trabalhar motricidade e criatividade; 

✓ Apresentar possibilidades de canções juninas; 

✓ Trabalhar elementos do folclore junino; 

✓ Desenvolver noções de atenção, reprodução e ritmo; 

✓ Estimular conhecimento histórico-musical e a musicalidade. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Assista ao vídeo explicativo do tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/o_BNcDq0FCE 

 

Acompanhem juntos a proposta para o tema de hoje e, logo em seguida, 

visitem os links sugeridos abaixo. 

 

Sugestões de músicas/danças Juninas: 

                              https://www.youtube.com/watch?v=UMY-bPSeueA 

https://www.youtube.com/watch?v=6qmnSOQlGLA 

  https://www.youtube.com/watch?v=Go0ylbveehY 

  https://www.youtube.com/watch?v=mJmlp8E_BxY 

  https://www.youtube.com/watch?v=cYwDagj35bI 

  https://www.youtube.com/watch?v=UFqBCjcN5wA 

 

Sugestões de brincadeiras Juninas: 

https://www.youtube.com/watch?v=33FRjIJ8iSA 

 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/o_BNcDq0FCE
https://www.youtube.com/watch?v=UMY-bPSeueA
https://www.youtube.com/watch?v=6qmnSOQlGLA
https://www.youtube.com/watch?v=Go0ylbveehY
https://www.youtube.com/watch?v=mJmlp8E_BxY
https://www.youtube.com/watch?v=cYwDagj35bI
https://www.youtube.com/watch?v=UFqBCjcN5wA
https://www.youtube.com/watch?v=33FRjIJ8iSA
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fdesenholandya.blogspot.com%2F2013%2F01%2Ffigura-de-menino-crianca-tocando.html&psig=AOvVaw32wVmedl6jLRx98FXQuipV&ust=1593054834560000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiq--69meoCFQAAAAAdAAAAABAD

