
   
 
 
 
 

 

13/07/20 

2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Querida família! 

Continuamos seguindo juntos por mais uma semana de estudos. 

A partir desta semana temos uma NOVIDADE: nos encontraremos três 

vezes, às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, cada turma no seu 

próprio horário.  

As professoras continuarão reforçarão os conteúdos estudados, tirarão 

dúvidas sobre os deveres de casa e, além disso, farão algumas atividades on-

line com as crianças.  

Na sexta-feira, especificamente, nosso encontro será especial: Faremos o 

ENCONTRO DA AMIZADE.  

Informações específicas sobre os encontros no site da escola (ALUNO – 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES ENCONTRO ON-LINE).  

Para a realização das atividades, por favor, estejam atentos: 
   

➢ 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.  

As matrizes serão disponibilizadas (semanalmente) na escola. Se vocês não têm 

como imprimi-las em casa, por favor, fiquem à vontade para buscá-las (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.  
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2º PERÍODO 

 

Atenção aos links para os ENCONTROS ON-LINE do Dia 

 

Observações importantes:  

✓ Querido aluno, pedimos que acesse APENAS o link referente ao 

Encontro da SUA turma.  

✓ Nosso encontro tem a duração de 30 min. Seja pontual! 

✓ NÃO FALE junto com a professora. Escute o que ela tem a dizer! 

✓ Durante as explicações, mantenha sua câmera ligada e o microfone 

DESLIGADO. 

✓ Assim que terminar o horário, DEIXE seu encontro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCONTRO ON-LINE – 2º Período A  

Tia Aline 

HOJE, 13/07, às 14h 

 

Link: https://meet.google.com/kph-yhim-uhv 

 

ENCONTRO ON-LINE – 2º Período C 

Tia Ana Paula 

HOJE, 13/07, às 14h30min 
 

Link: https://meet.google.com/yjq-zagr-ofw 

  

ENCONTRO ON-LINE – 2º Período B 

Tia Dani 

HOJE, 13/07, às 15h 
 

Link: http://meet.google.com/hrh-xwnn-anm 

  

https://meet.google.com/kph-yhim-uhv
https://meet.google.com/yjq-zagr-ofw
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.construirnoticias.com.br%2Fcomunicacao-com-amor-entre-professor-e-aluno%2F&psig=AOvVaw1UPFaKMxsJnoSCipYgkMEv&ust=1593575886183000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCC4vjSqOoCFQAAAAAdAAAAABAD
http://meet.google.com/hrh-xwnn-anm
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2º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

LINGUAGEM 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade: Revisão das sílabas 

 

Atividade extra: Treinando a escrita 

                            do nome completo 

 

Material necessário:  

✓ Lápis de escrever 

 

Justificativa:  

É importante revisar as famílias silábicas estudadas, pois através de treino 

da leitura e escrita, as crianças memorizam de forma natural o que já foi 

aprendido. 

As famílias silábicas são essenciais no início da aprendizagem. 

 

Objetivos: 

✓ Identificar as famílias silábicas estudadas; 

✓ Reconhecer palavras que contenham as sílabas estudadas; 

✓ Desenvolver a coordenação motora fina. 

✓ Traçar corretamente as letras. 

 

Desenvolvimento: 

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

disponível em: https://youtu.be/08jJkaMAq4w 

 

Agora, na folha de atividade, complete as sílabas que faltam em cada uma 

das famílias silábicas. 

 

Complementação:  

Você quer aprender a ler e escrever? Então, vamos assistir a mais um vídeo? 

É um clipe chamado “As letras falam”, disponível em: 

https://youtu.be/pBsfpU9zWNI 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/08jJkaMAq4w
https://youtu.be/pBsfpU9zWNI
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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. 

 

 



 COLÉGIO EQUIPE – 2020 
EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO 

CONSOANTES  

 

NOME: __________________________________________________ 

 

           __________________________________________________ 

 

➢ COMPLETE AS SÍLABAS QUE FALTAM EM CADA FAMÍLIA. 

 

   A    E    I   O    U 

B       BE  BO BU 

C  CA   CI   CU 

D  DA   DI  DO  

F     FE   FO  FU 

G GA   GE  GI   

H   HE  HO HU 

J JA  JI  JU 

K KA  KI KO  

L  LE  LO   LU 

 

VOGAIS  



                                                                                                                                                                               
 

TREINANDO A ESCRITA DO NOME COMPLETO 

 

 

 

➢ ____________________________________________________________________________________________ 

 

 

➢ ____________________________________________________________________________________________ 

 

 

➢ ____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

➢ ____________________________________________________________________________________________                                         

                                   COLÉGIO EQUIPE - 2020    
               EDUCAÇÃO INFANTIL - 2° PERÍODO 

CAPRICHE NA LETRINHA, MEU AMOR!  

VOCÊ CONSEGUE! 



 COLÉGIO EQUIPE – 2020 
EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO 

                                                     ATIVIDADE PARA SER FEITA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE 

 

NOME: _____________________________________________________ 
 

             _____________________________________________________ 

 

➢ OBSERVE AS SÍLABAS NO QUADRO ABAIXO E COM A AJUDA DA 

PROFESSORA ESCREVA ALGUMAS PALAVRAS. 

BA JI DO 

FA LO DA 
JA LA KI 

PE JO FO 

BO DE KO 

GO DA CA 
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2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 

Atividade: Batalha das bolinhas  

 

Material necessário: 

✓ Bolinhas  

(de plástico OU de meias OU de papel) 

✓ Fita crepe  

 

Justificativa:  

A Educação Física é de extrema importância para o desenvolvimento 

saudável das crianças. 

Por meio das atividades desenvolvidas, as crianças ganham agilidade, 

noção de respeito a regras e combinados, interagem com o outro, movimentam 

a musculatura do corpo e desenvolvem a coordenação motora. 

 

Objetivo:  

✓ Desenvolver a consciência corporal, a agilidade, o tempo de reação, 

controle da força e a precisão.   

 

Desenvolvimento:  

Para a realização dessa atividade, é necessário assistir ao vídeo com a 

explicação do professor Rafael, disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=J8-WwoAWFMs&feature=youtu.be 

 

Como vocês puderam ver no vídeo, nossa atividade tem dois momentos. 

     Primeiro momento 

Você precisará utilizar algum móvel ou construir, com cadeiras e um lençol, 

um local que possa servir de abrigo (castelo). Fique a uma certa distância e vá 

lançando as bolinhas na direção do papai ou da mamãe, incentivando-os a fazer 

o mesmo.  

Obs.: Papai/mamãe, vocês podem criar personagens! Histórias são sempre muito 

divertidas, enriquecem o imaginário infantil e envolvem a criança.  

 

Segundo Momento 

Papai/Mamãe, delimite o espaço onde você e seu filho devem permanecer 

utilizando a fita crepe ou outra marcação (giz branco, por exemplo, ou um 

barbante) 

Explique para criança que ela só pode realizar os movimentos dentro do 

local determinado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J8-WwoAWFMs&feature=youtu.be

