
   
 
 
 
 

 

14/07/20 

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 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

MATEMÁTICA 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade: Revisão dos números pares e ímpares 

 

Dever de casa: Enigma – letras iniciais  

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 

Justificativa:  

A matemática, assim como as demais disciplinas, tem uma linguagem 

própria e específica. É importante que as crianças reconheçam essa linguagem.  

Nossa intenção, hoje, é revisar os números pares e ímpares. 

 

Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados são: 

✓ Identificar a sequência dos números pares e ímpares; 

✓ Identificar os números pares e ímpares através da quantidade; 

✓ Sistematizar o conceito de par e ímpar;  

 

Desenvolvimento:  

Antes da execução da atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/kB4tW0qqqvI 

  

Agora, que você já assistiu à explicação, observe a folha de atividade.  

Circule os desenhos, de dois em dois, para descobrir se os números 

correspondentes são pares ou ímpares e marque no quadrinho sua descoberta. 

Depois, colora as imagens. 

 

Complementação: 

Para reforçar nosso aprendizado, vamos assistir ao vídeo disponível em: 

https://youtu.be/DO6SmpGJd7k 

 
 

 

 

 

DEVER DE CASA 

Observe com atenção a folha de Dever de Casa e proceda como solicitado 

pela sua professora, com capricho. 

 

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

 

 

https://youtu.be/kB4tW0qqqvI
https://youtu.be/DO6SmpGJd7k
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NOME: __________________________________________________  

                

__________________________________________________ 

 

➢ CIRCULE OS DESENHOS DE DOIS EM DOIS E DESCUBRA SE OS 

NÚMEROS SÃO PARES OU ÍMPARES. DEPOIS COLORA AS 

IMAGENS. 
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                                            DEVER DE CASA 

 

NOME:   _________________________________________________ 
 

               _________________________________________________ 
 

➢ DESCUBRA AS PALAVRAS, ESCREVENDO A LETRA INICIAL DO 

NOME DE CADA DESENHO. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

14/07/20 

2º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 

Professora: Marianna Panisset 

 

Atividade: Animais   

 

Justificativa: 

A internet faz parte de nossas vidas e há muita coisa boa a ser aprendida 

com ela. Podemos adequar seu uso a qualquer atividade e/ou momento de 

nossa vida.  

Hoje vamos usar nossos conhecimentos e equipamentos para aprender 

uma pouco mais sobre os animais.  

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o raciocínio; 

✓ Identificar os diferentes animais e suas características; 

✓ Diferenciar animais terrestres e animais marinhos; 

✓ Estimular a coordenação motora. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida família, acessem o vídeo explicativo da professora Marianna, 

disponível em: https://youtu.be/Yjb7v_8PLzc 

 

No vídeo da tia Marianna, acompanhem juntos as instruções propostas 

para o desenvolvimento desta atividade. Acesse o jogo do dia utilizando o link:  

https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=11252  
 
 
 
Atenção! Se for necessário, siga as orientações para baixar o flashplayer 
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/instale-plugin-flash-visualizar-videos-animacoes-jogos  

 

  

https://youtu.be/Yjb7v_8PLzc
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=11252
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/instale-plugin-flash-visualizar-videos-animacoes-jogos
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpt.dreamstime.com%2Ffotografia-de-stock-computador-de-secret%25C3%25A1ria-de-sorriso-dos-desenhos-animados-image19057432&psig=AOvVaw20dyugzTa3rTeBAqnGIJbl&ust=1591746147511000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDT5tKy8-kCFQAAAAAdAAAAABAT

