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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnovaescola.org.br%2Farquivo%2Fnome-proprio%2F&psig=AOvVaw186smHJ3vla6XeFfc1RtKc&ust=1593229757405000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjsh8XJnuoCFQAAAAAdAAAAABAZ
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

LITERATURA E ARTES 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 
 

Atividade: Ilustração com retalhos de papel 
 
Livro do dia: Nome, Sobrenome e Apelido 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever para o nome. 

✓ Retalhinhos de papel 

✓ Cola branca 

 

Justificativa:  

Contar histórias para crianças contribui para o desenvolvimento da 

linguagem, uma vez que amplia o universo de significados da criança, além de 

ajudar no desenvolvimento da criatividade e raciocínio lógico da criança. 

A arte, por sua vez, é fundamental na formação das crianças, pois 

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

desenvolvimento cognitivo, intelectual e emocional do aluno.  

Hoje iremos unir esses dois conteúdos para ajudar as crianças a adquirirem 

diversas capacidades e habilidades, como segurar e rasgar com firmeza. 

 

Objetivos: 

✓ Desenvolver a criatividade, linguagem, gosto pela leitura e raciocínio 

lógico. 

✓ Estimular a coordenação motora fina e o domínio do movimento de pinça 

rasgando ou amassando a folha de papel.  

 

Desenvolvimento: 

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

história “NOME, SOBRENOME, APELIDO”, disponível em: 

https://youtu.be/CPY1sqF50KU 

 

Agora que você já conheceu a história, na folha de atividade abaixo, 

escreva o seu nome.  

Em seguida, faça um desenho usando retalhinhos de papel (rasgue o papel 

com as mãos para fazê-los) para ilustrar a parte da história que você mais 

gostou. Capriche! 

 

https://youtu.be/CPY1sqF50KU
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Complementação: 

1. Se você quiser ouvir essa história novamente, o livro está disponível em PDF 

no site da escola: ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – SUGESTÕES DE 

LEITURAS.  

 

2. Vamos ouvir uma canção que fala do que aprendemos hoje? “Gente tem 

sobrenome” - disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=oT5fhVXzKTs 

 

3. Quer brincar um pouquinho? Acesse o link e siga as instruções: 

https://www.youtube.com/watch?v=gqZJI7zo8Ek 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oT5fhVXzKTs
https://www.youtube.com/watch?v=gqZJI7zo8Ek
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.coisasjudaicas.com%2F2016%2F12%2Fqual-importancia-dos-nomes.html&psig=AOvVaw186smHJ3vla6XeFfc1RtKc&ust=1593229757405000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjsh8XJnuoCFQAAAAAdAAAAABAJ


 
COLÉGIO EQUIPE – 2020 

EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO 

                                             

 

NOME: ____________________________________________________ 

             ____________________________________________________ 

 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 

 

NOME, SOBRENOME, APELIDO 

RENATA BUENO E MARIANA ZANETTI 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

CULINÁRIA 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 
 

 
 
Atividade: Vamos para a cozinha? 
 
Receita do dia: Pipoca doce 

 

 

 

 

 

 

RECEITA DE PIPOCA DOCE 

 

INGREDIENTES 

✓ 5 colheres (sopa) de óleo 

✓ 5 colheres (sopa) de milho para pipoca 

✓ 5 colheres (sopa) de açúcar 

✓ 3 colheres (sopa) de água 

✓ 1 colher (sopa) de chocolate em pó (se preferir coloque somente o açúcar) 

 

MODO DE PREPARO 

Em uma panela, adicione todos os ingredientes e misture delicadamente. 

Em seguida, desligue o fogo quando o intervalo de tempo entre os estouros da 

pipoca diminuir. 

Pronto! Sua pipoca doce está pronta para comer e deliciosa! 
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