
   
 
 
 
 

 

29/06/20 

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%2Fwww.selecoes.com.br%2Fhumor%2Fdivirta-se-com-sabedoria-das-criancas%2F&psig=AOvVaw3sLWxLVswRMOGpovUrvCXZ&ust=1593489567046000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCQwq-RpuoCFQAAAAAdAAAAABAD
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2º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

MATEMÁTICA 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

 

Atividade: O numeral 13 

 

Atividade extra: Treinando o nome completo 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever 

 

Justificativa:  

As crianças descobrem a matemática, a relação entre os números e o que 

eles representam de maneira muito natural, sem que ninguém precise ensiná-la.  

Aos poucos a criança percebe a importância dos numerais no cotidiano e 

vivenciam essa relação com os números com as quantidades. 

 

Objetivos:  

✓ Identificar e praticar a escrita do numeral 13 

✓ Realizar contagem oral 

✓ Trabalhar o conceito de número, quantidade e correspondência 

✓ Levar a criança a entender a importância dos numerais no cotidiano 

 

Desenvolvimento:  

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

disponível em: https://youtu.be/qDokoy7B45c 

 

Agora, depois de ver o vídeo, copie o numeral 13 respeitando o espaço 

entre um e outro. Copie-o várias vezes, lembrando que o traçado deverá ser feito 

de cima para baixo.  

Em seguida, escreva a sequência do 10 ao 13 e complete os triângulos até 

chegar a 13 deles.  

Faça tudo com carinho e capricho.  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/qDokoy7B45c
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2º PERÍODO 

Treinando a escrita do nome completo: 

Nosso nome é muito importante, ele é parte de quem somos, parte da 

nossa identidade. 

Por isso é tão importante aprender a escrevê-lo! Faça seu nome com 

capricho! 

 

 

 
 

ATIVIDADE EXTRA: NOME COMPLETO 

 

Observação específica a respeito dessa atividade 

 

Querida família, temos que ressaltar, mais uma vez, a importância do 

trabalho desenvolvido com a escrita do nome completo. 

Esta atividade será oferecida ao longo de nossas atividades. 

Ao menos uma vez por semana, essa atividade fará parte 

 do nosso planejamento diário. 

Pedimos que vocês incentivem a criança a fazê-la, pois o treino da 

escrita do nome completo precisa ser feito regularmente. 

A escrita do nome torna-se um marco de identificação e, por isso, é tão              

valorizado. É por esse motivo que esse trabalho gera uma relação de 

identidade da criança com a escrita. 

 

Obs.: Utilizem a ficha do nome completo para a realização da atividade. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.maemequer.pt%2Fdesenvolvimento-infantil%2Fdesenvolvimento-fase-a-fase%2Fdesenvolvimento%2Fo-meu-filho-escreve-as-letras-ao-contrario-o-que-fazer%2F&psig=AOvVaw0h9NvxkzxsZ9_3d4XqBL8C&ust=1593489025641000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjDkLOPpuoCFQAAAAAdAAAAABAD


 
COLÉGIO EQUIPE – 2020 

EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO 

  

 

NOME: ____________________________________________________ 

             ____________________________________________________ 

 

NUMERAL 13 
 

➢ CUBRA O NUMERAL 13. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ AGORA VAMOS TREINAR! ESCREVA O NUMERAL 13. 

 

 

 __________     __________      __________      __________    __________ 

 

➢ COMPLETE A SEQUÊNCIA. 

 

 

 

 

 

➢ DESENHE ATÉ COMPLETAR 13 TRIÂNGULOS. 
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COLÉGIO EQUIPE – 2020 

EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO 

  

TREINANDO A ESCRITA DO NOME COMPLETO 

 

 

 

➢ __________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

➢ _________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

➢ _____________________________________________________________________________ 
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2º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 

Atividade: Jogo das tampinhas 

 

Material necessário:  

✓ Duas tampinhas de garrafa pet 

✓ Lápis de colorir 

 

Justificativa:  

A Educação física é um conteúdo extremamente importante para o 

desenvolvimento da criança. Ela trabalha movimentos, coordenação motora e 

desenvolve diversas habilidades necessárias à criança. 

Por esta razão, é imprescindível que ela esteja presente na educação das 

crianças desde a educação infantil. 

 

Objetivo:  

✓ Desenvolver a coordenação motora fina e bilateral 

✓ Estimular a percepção espacial e o desenvolvimento da orientação nos 

hemisférios cerebrais 

 

Desenvolvimento:  

Antes de realizar sua atividade, assista ao vídeo explicativo do professor 

Rafael, disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=p7MhLMQGDVk&feature=youtu.be 

 

Agora que você já assistiu ao vídeo, colora o material (imagens 

disponibilizadas abaixo). Ele será utilizado na brincadeira, possibilitando assim, 

além do trabalho de interação, o desenvolvimento da coordenação motora fina. 

Em seguida, utilizando as tampinhas, conduza as mesmas sobre as 

marcações do papel utilizando as duas mãos, possibilitando assim o 

desenvolvimento da coordenação motora bilateral. 

 

Obs.: Peça ao papai/mamãe que fique segurando as figuras para você e, à 

medida que for terminando cada folha, vá trocando os percursos.  

 

Desafio:  

Se quiserem deixar a atividade mais divertida, façam uma competição entre pais 

e filho, cada um ficando com uma tampinha. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p7MhLMQGDVk&feature=youtu.be


 



 



 



 



 


