
   
 
 
 
 

 

21/07/20 

2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Nos encontraremos para tirar dúvidas, fazer atividades juntos e matar a 

saudade. E falando em matar a saudade temos mais uma NOVIDADE: O 

ENCONTRO COM OS AVÓS. Ele acontecerá na próxima sexta-feira, dia 24/07, 

cada turma em seu próprio horário. 

Informações específicas sobre este encontro no site da escola (ALUNO – 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS e/ou 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 

 

LINGUAGEM 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade: Poesia – Na casa da vovó (Irá Rodrigues) 
 

Dever de casa: Famílias silábicas 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade ou folha branca 

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor 

 

 

 
Neto se sente à vontade 
Tem abraço apertadinho 

Falta espaço e sobra carinho 
É tanto amor de verdade... 

 
Casa de vó pode comer doce e repetir 

Tomar sorvete e se lambuzar 
Comer pipoca até se fartar 

Depois morrer de rir... 
 

Tem bolo de chocolate com calda de caramelo 
Tem guaraná geladinho 

Pode tomar no copo ou de canudinho 
Tem cobertura de marmelo... 

 

Justificativa:  

É essencial que a criança compreenda a sua origem, a ordem cronológica 

dos fatos e a importância da sua família. 

Sabendo da importância dos avós na vida dos netos, propomos uma 

atividade que visa à compreensão desta figura nos lares e na educação dos filhos, 

além de sua participação direta no crescimento da criança e seu desenvolvimento 

futuro enquanto pessoas amadas e queridas em família. 

É necessário que a criança encontre um ambiente acolhedor onde se sinta 

amada e querida por todos, onde possa experienciar várias situações diferentes, 

dentre elas receitas deliciosas, culturas, hábitos e costumes diversos. Que 

aprenda a ter bons modos e internalize valores morais, éticos e sociais e de 

respeito com os mais.  
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Objetivos: 

✓ A criança se reconhecer como sujeito da história; 

✓ Montar uma árvore genealógica dando ênfase a figura dos avós. 

✓ Estabelecer laços de afetividade entre familiares. 

✓ Valorizar a figura dos avós dentro da família. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Antes de iniciar a atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/4B7NuKXNFrI 

 

Agora que já assistiu ao vídeo, fique atento na sua atividade. 

Monte sua árvore genealógica. Com a ajuda de um adulto escreva o nome 

dos seus familiares. 

Você pode usar a folha de atividade disponível abaixo ou, com sua 

criatividade, construir sua própria árvore do seu jeitinho. Lembre-se de colorir. 

 

Complementação: 

Vamos continuar aprendendo? Assistam aos vídeos abaixo! 

1. A Árvore da Família -  https://www.youtube.com/watch?v=EIFvwe29b4A 

2. Nossa família - https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w 

3. Ana e sua família -  https://www.youtube.com/watch?v=zoD4vhrP190 

 

 

 

https://youtu.be/4B7NuKXNFrI
https://www.youtube.com/watch?v=EIFvwe29b4A
https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w
https://www.youtube.com/watch?v=zoD4vhrP190


 
 
NOME: _____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

ÁRVORE GENEALÓGICA 
 

COLÉGIO EQUIPE – 2020 
EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO 



 COLÉGIO EQUIPE – 2020 
EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO 

 

 

NOME: __________________________________________________  

                

__________________________________________________ 

 

➢ LIGUE CORRETAMENTE O DESENHO AO SEU NOME E À SUA 
SÍLABA INICIAL. 

  

KOMBI                                     KO  

                

FOCA                                       GA        

    

GATO                                       HU     

        

HULK                                        BA          

  

BALA                                        FO    

  

COPO                                       DU 

  

DUREX                                     CO 

DEVER DE CASA 
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2º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 

Professora: Marianna Panisset 

 

Atividade: Encontre os objetos   

 

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 números e quantidades.  

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o raciocínio; 

✓ Identificar os números e as quantidades (1 a 5); 

✓ Contar, relacionar e identificar objetos; 

✓ Estimular a coordenação motora. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida família, acessem o vídeo explicativo da professora Marianna, 

disponível em: https://youtu.be/Y2CW8VVXUDQ 

 

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.cokitos.pt/encontrar-e-contar-objetos-de-inverno/play/  
 
 
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/Y2CW8VVXUDQ
https://www.cokitos.pt/encontrar-e-contar-objetos-de-inverno/play/
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/instale-plugin-flash-visualizar-videos-animacoes-jogos

