
  
 
 
 
 

 

13/08/20 

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. Não se 

esqueçam: nossos encontros acontecem às segundas-feiras, quartas-feiras 

e sextas-feiras, cada turma em seu próprio horário. 

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

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES).  

 

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. 

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 utilizadas matrizes.  

As matrizes serão disponibilizadas no site (diariamente) e na escola 

(semanalmente). 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 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade: Animais selvagens    
 

Dever de Casa: Números                                          
 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor 
 

Justificativa:  

         É importante conscientizar as crianças que os animais selvagens 

precisam do seu habitat natural, que é a natureza, para viverem saudáveis. O 

animal selvagem precisa de espaço para se locomover, buscar o seu próprio 

alimento e procriar. 

 

  Objetivos: 

✓ Identificar os diferentes tipos de animais; 

✓ Identificar a forma de locomoção e seu habitat; 

✓ Reconhecer as diferenças entre os animais domésticos e selvagens. 
 

Desenvolvimento:  

Antes de desenvolver sua atividade, assista ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/8_DuDCIwGo0 
 

Agora, de olho na folha de atividade! 

Com bastante atenção, associe e escreva os números correspondentes 

aos animais selvagens dentro da bolinha. Depois faça um lindo colorido! 
 

Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao vídeo disponível 

em: https://youtu.be/BLYr11fcC58 

 

 

 
Dever de Casa: 
 

Observe, com atenção, a folha do Dever de Casa e siga as orientações da 

sua professora para realizar as atividades. 

 

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

 

https://youtu.be/8_DuDCIwGo0
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NOME: __________________________________________________ 

 

             __________________________________________________ 

 

➢ ASSOCIE OS NÚMEROS AOS ANIMAIS SELVAGENS. 

1 - ESQUILO                    4 - URSO                       7 - GIRAFA            

2 - GORILA                       5 - MACACO                 8 - TIGRE 

3 - ONÇA                          6 - LEÃO                       9 -  ZEBRA    
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                                              DEVER DE CASA 

 

NOME: __________________________________________________ 

 

             __________________________________________________ 
 

➢ VAMOS AJUDAR O CEBOLINHA A COMPLETAR AS QUANTIDADES. 

 

 NOVE DOZE 

QUINZE ONZE 15 11 

12 9 

TREZE DEZ 13 10 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

INGLÊS 
Professora: Luísa Vieira 

Atividade: Projeto “Seasons” 

Justificativa: 

Estudar inglês na educação infantil faz com que a criança se abra a um 

novo idioma juntamente ao português, o que permite que o seu cérebro tenha 

mais facilidade para trocar de língua ao se comunicar. 

Além disso, o estudo de inglês na infância também estimula as funções 

cognitivas das crianças, favorecendo a capacidade de raciocínio e a integridade 

do seu cérebro, pois quanto mais o nosso cérebro se exercita e recebe 

atividades, com mais rapidez e saúde ele se desenvolve. 

Na videoaula de hoje, encerraremos o Project ‘Seasons’, durante um mês 

aprendemos e nos divertimos com as estações do ano. Para finalizar, vamos 

conhecer a estação mais quente do ano ‘Summer’(verão) e os tipos de roupas 

que utilizamos nesta estação.  

Objetivos: 

✓ Incentivar o gosto pela língua inglesa 

✓ Iniciar nosso projeto “Seasons” 

✓ Estimular a concentração 

Desenvolvimento: 

Abaixo encontra-se o planejamento de INGLÊS. Assista ao vídeo da 
professora Luísa (link disponível no planejamento), siga os passos e realize as 
atividades propostas. 

 
ATENÇÃO! Não se esqueça de guardar sua atividade na pasta de Inglês para entregar à 

professora no retorno das aulas presenciais. 
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SUPPORT MATERIAL 

Preschool 3 

Teacher Luísa 

 

Hello!! 

Are you ready for our class? Let’s go!! 

Vamos começar a nossa aula, clique no link a seguir: 

Preschool 3 – 13 - 08- 20: https://youtu.be/9yzjjU7gQkQ  

ROTEIRO DO VÍDEO 

 Na videoaula de hoje, encerraremos o Project ‘Seasons’, durante um mês aprendemos e nos divertimos 

com as estações do ano. Para finalizar, vamos conhecer a estação mais quente do ano ‘Summer’(verão) e os 

tipos de roupas que utilizamos nesta estação.  

 

1) Hello!! 

2) How are you today? 

3) How’s the weather today? 

4) Alphabet – Letters Q and R 

5) Remembering Seasons (estações do ano) – Autumn, Winter and Spring.  Material da aula anterior. 

6) New Season (Nova estação do ano) – Summer (verão). 

7) How’s the weather in the summer? (Como é o clima no verão?)  - Sunny (ensolarado), hot (quente) 

and rainy (chuvoso).  

8) Summer Clothes (roupas do verão) – t - shirt (camisa), shorts (short), dress (vestido), sunglasses 

(óculos de sol), cap (bone). 

ACTIVITY 

Arquivar as atividades na pasta de inglês. 
 

1) Folha 1 – Summer – Material para consulta do aluno. 

2) Folha 2 – Circle only the summer things. – Circular apenas as coisas que pertencem ao verão. 

 

 

 

 

https://youtu.be/9yzjjU7gQkQ


SUMMER 

   

 

 

T - SHIRT 

 

SHORTS 

 

DRESS 

 

SUNGLASSES 

 

CAP 

 

 

 

 



 

 

    

 

Circle only the summer things.  

 

  

 

NAME:__________________________________________ 

  Colégio Equipe  

Educação Infantil 

INGLÊS  
Teacher Luísa 

 


