
  

 

 

 

 

 

08/09/20 

2º PERÍODO 
 

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. 
Essa é a Semana da Alfabetização, por isso nosso encontro de quarta-

feira será especial. Não fique de fora! 
Informações específicas sobre nossos encontros no site da escola 

(ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS). 
 
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. 

➢ 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 
 

LINGUAGEM 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 
Atividade: Família silábica do R 
 
Dever de Casa: Revisão dos números pares e ímpares 
 
Atividade Extra: Semana da Alfabetização 

Acesse o Roteiro Semanal de Atividades Extras e realize a atividade 
proposta para o dia de hoje. 
Roteiro disponível no site: ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERIAL DE APOIO. 
 
Material necessário: 
✓ Folha de atividade 
✓ Lápis de escrever 
✓ Lápis de cor 

 
Justificativa:  

O descobrimento da junção das letras e, consequentemente, das sílabas 
é algo que chama atenção das crianças e faz com que se interessem mais por 
novas palavras.  

Trabalhando de uma forma lúdica e bem descontraída despertaremos o 
interesse da criança para com o mundo das palavras e formaremos um 
indivíduo com curiosidade de querer sempre mais conhecimento.   

A alfabetização é mais, muito mais que ler e escrever. É a habilidade de 
ler e escrever o mundo, de continuar aprendendo. É a chave que nos possibilita 
abrir a porta do conhecimento.  
 
Objetivos: 
✓ Fazer com que a criança memorize as sílabas; 
✓ Saber que através das sílabas formamos palavras; 
✓ Identificar e traçar corretamente as sílabas RA, RE, RI, RO, RU. 

 
Desenvolvimento:  

Antes de desenvolver sua atividade, assista ao vídeo explicativo da 
professora, disponível em: https://youtu.be/GcSil_Go-W0 

 

Agora, de olho na folha de atividade! 
Complete as palavras usando as sílabas da família do R e escreva o 

nome dos desenhos. Em seguida, faça um bonito colorido. 
 

https://youtu.be/GcSil_Go-W0
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Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também aos vídeos 
sugeridos abaixo. Disponíveis em:    

 
1. Família silábica do R 

https://www.youtube.com/watch?v=Fs7W1A-l598&feature=youtu.be 
 

2. Ra Re Ri Ro Ru 
https://www.youtube.com/watch?v=a_43qbEc8m0&feature=youtu.be 
 

 
 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Fs7W1A-l598&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a_43qbEc8m0&feature=youtu.be
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NOME: __________________________________________________ 
 

➢ COMPLETE AS PALAVRAS USANDO SÍLABAS DA FAMÍLIA DO R.  
EM SEGUIDA, COPIE-AS E FAÇA UM BONITO COLORIDO! 
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                                              DEVER DE CASA 
 

NOME: __________________________________________________ 
 

             __________________________________________________ 
 

➢ CONTE A QUANTIDADE, REGISTRE O NÚMERO E MARQUE NO  
QUADRO DIZENDO SE ELE É PAR OU ÍMPAR. 

 




