
  
 
 
 
 

 

04/09/20 

2ºPERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais. 

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 GERAIS). Os links para acesso aos 

encontros do dia estão disponíveis abaixo! 

 

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.  

➢ 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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           Atenção aos links para os ENCONTROS 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, 04/09, às 14h 

 

Link: https://meet.google.com/jio-kdff-zkf 

 

ENCONTRO ON-LINE – 2º Período C 

Tia Ana Paula 

HOJE, 04/09, às 14h30min 
 

Link: https://meet.google.com/der-nyjp-poo 

 

ENCONTRO ON-LINE – 2º Período B 

Tia Dani 

HOJE, 04/09, às 15h 
 

Link: http://meet.google.com/six-eqkn-bae 

 

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
https://meet.google.com/jio-kdff-zkf
https://meet.google.com/der-nyjp-poo
http://meet.google.com/six-eqkn-bae
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2ºPERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

LITERATURA 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade 1: Contação de história / Independência do Brasil 

 

História do dia: A fábula das três cores 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor 

 

Justificativa:  

No dia 7 de setembro de 1822, D. Pedro I proclamava a Independência do 
Brasil às margens do Rio Ipiranga.  

Os dizeres: “Independência ou Morte” marcaram o início de um novo 
período na história do Brasil, até então colônia de Portugal. D. Pedro I tornava-
se o primeiro imperador das terras brasileiras. 

O professor, como mediador e participante ativo no processo de 
aprendizagem das crianças, deve valorizar os acontecimentos históricos e 
datas importantes que marcaram a nossa história. Despertando assim, o 
sentimento de patriotismo nas crianças. 

 
Objetivos: 

✓ Incentivar o amor à pátria;  

✓ Reconhecer a bandeira do Brasil; 

✓ Comemorar datas cívicas do nosso país; 

✓ Conhecer melhor a nossa história. 

 

Desenvolvimento:  

Antes de desenvolver sua atividade, assista ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/1fDUJz-PYCI 

 

Agora, de olho na folha de atividade! 

Colora a bandeira do Brasil e depois circule as formas geométricas que a 

bandeira possui. Capriche! 

 

Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao vídeo sugerido 

abaixo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kG rj_y8SpSw 

about:blank
about:blank
https://youtu.be/1fDUJz-PYCI
about:blank
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NOME: __________________________________________________ 
 

             __________________________________________________ 
 

AS CORES OFICIAIS DA BANDEIRA BRASILEIRA SÃO O VERDE, 
AMARELO, AZUL E BRANCO, COM A FRASE "ORDEM E PROGRESSO". 

 
O BRANCO, SIGNIFICA O DESEJO PELA PAZ. 

O AZUL, SIMBOLIZA O CÉU E OS RIOS BRASILEIROS. 
O AMARELO, SIMBOLIZA AS RIQUEZAS DO PAÍS. 

O VERDE, SIMBOLIZA AS MATAS (A RICA FLORESTA BRASILEIRA). 
 

➢ AGORA QUE VOCÊ JÁ SABE QUAIS SÃO AS CORES DA BANDEIRA DO 

BRASIL, VAMOS COLORIR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ CIRCULE SOMENTE AS FORMAS GEOMÉTRICAS QUE A BANDEIRA 

POSSUI. 
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PERÍODOPE

RÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ARTES 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade 2: Bandeira do Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificativa: 

A bandeira do Brasil é a personificação do país, o principal componente 

para delimitar e diferenciar os territórios nacionais.  É o símbolo mais 

importante da nação. Representa o patriotismo e envolve todas as histórias e 

características da população brasileira. 

A bandeira do Brasil é formada por um retângulo verde, um losango 

amarelo no centro, uma esfera azul celeste dentro do losango, e uma faixa 

branca com a frase "Ordem e Progresso". Na bandeira brasileira ainda estão 

27 estrelas que representam os 26 estados e o Distrito Federal do país. 

As cores oficiais da bandeira brasileira são o verde, amarelo, azul e 

branco. No centro dela exibe-se a frase "Ordem e Progresso". 

Originalmente, simbolizavam as cores das casas reais da família de D. 

Pedro I, sendo o verde a cor símbolo da casa real dos Bragança e o amarelo 

da casa real dos Habsburgo. 

 No entanto, ao longo dos anos os brasileiros associaram outros 

significados para cada uma das cores, mesmo que estes não sejam 

considerados oficiais: 

• BRANCO - significa o desejo pela paz 

• AZUL - simboliza o céu e os rios brasileiros 

• AMARELO - simboliza as riquezas do país 

• VERDE - simboliza as matas (a rica floresta brasileira) 

A frase "Ordem e Progresso" foi baseada nos estudos do filosofo francês 

fundador do positivismo, Augusto Comte. 
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PERÍODOPE

RÍODO 

 
Vamos fazer uma linda BANDEIRA do Brasil?  

 
➢ BANDEIRA DO BRASIL FEITA COM CAIXA DE OVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Material necessário: 

• 1 Bandeja verde de ovos (corte uma ou duas fileiras para ficar um 

retângulo). 

• 2 folhas brancas. 

• Imagens de círculo e losango desenhadas em uma folha branca. 

• Restos de papel, tecido ou EVA amarelo. (Use o material que você tiver.) 

• Canetinha ou lápis azul. 

• Cola branca e tesoura. 
 

Como fazer: 

1. Mostre para a criança uma imagem colorida ou a própria Bandeira do 

Brasil e conversem sobre as cores e as formas geométricas que compõem 

nossa bandeira. 

2. Mostre a caixa de ovos. Pergunte sobre sua cor e qual parte dela 

pode ser usada na bandeira. Questione que outras partes faltam e ajude a 

criança na resposta se precisar. 

3. Em uma folha branca, faça o contorno de um losango e entregue à 

criança junto com retalhos de papel amarelo.  

4. Deixe-a rasgar ou cortar o papel amarelo e depois colem os papéis 

para preencher o losango. 

5. Agora, em outra folha branca, faça o contorno de um círculo. 

Entregue-o para a criança e deixe-a colorir de azul (se souberem, façam 

também a faixa e as estrelas). 

6. Deixe que corte o losango e o círculo.  

7. Depois de cortadas as partes da bandeira, basta colar sobre a 

bandeja de ovos. 
 

Parabéns! Sua bandeira está pronta! 

 

 


