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09/09/20 

1º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Não se esqueçam: nossos encontros acontecem sempre às terças-feiras 

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

Informações específicas sobre nossos encontros no site da escola (ALUNO 

– EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS).  

 

Por favor, para a realização das atividades semanais, permaneçam atentos 

às orientações abaixo:   

➢ 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, 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 (MINHA TAREFA) com capricho. Oriente sobre a 

realização, recorte a margem da folha e cole no Caderno de Deveres de Casa.  
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09/09/20 

1º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

Atividade 1: Primeiro X Último  
 

Atividade Extra: Semana da Alfabetização 
Acesse o Roteiro Semanal de Atividades Extras e realize a atividade 

proposta para o dia de hoje. 

Disponível no site: ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERIAL DE 

APOIO. 
 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade  

✓ Lápis de escrever  

✓ Lápis de cor ou giz de cera                    
 

Justificativa:  

É de suma importância fazer com que a criança conheça vários domínios 

do pensamento e compreenda um mundo que exige diferentes habilidades, 

desenvolvendo a percepção visual, auditiva e tátil, além da memorização e 

atenção. 
 

Objetivo: 

✓ Promover o entendimento e a comparação dos conceitos matemáticos 

PRIMEIRO e ÚLTIMO. 
 

Desenvolvimento:  

Antes de fazer sua atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/Zs-hzmH-2jU 
 

Com a folha de atividade em mãos, observe a imagem com atenção e faça 

o que se pede: 

1. Pinte o primeiro da fila; 

2. Desenhe um chapéu no último da fila. 
 

Complementação:  

Vamos rever alguns conceitos matemáticos? Divirta-se com o vídeo 

sugerido abaixo, disponível em:  

1. Aprendendo posições e direções 

https://www.youtube.com/watch?v=bjOer7uwnrU&t=2s 

 

 
 

 

PRIMEIRO ÚLTIMO 

https://youtu.be/Zs-hzmH-2jU
https://www.youtube.com/watch?v=bjOer7uwnrU&t=2s


 

             
 
 
 
 

 
 

ESTA TURMA DE AMIGOS ESTÁ BRINCANDO DE TRENZINHO. 
 

OBSERVE COM ATENÇÃO E PINTE O PRIMEIRO DA FILA. 

EM SEGUIDA, DESENHE UM CHAPÉU NO ÚLTIMO DA FILA. 

 
 
 

 
 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

1º Período 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________________________________ 
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1º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

LINGUAGEM 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

       Atividade 2: Revisão das consoantes F, G, H 
 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade  

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 

Justificativa:  

O espaço escolar busca oferecer estímulos para o contínuo 

desenvolvimento da criança. Ao proporcionar experiências concretas de 

aprendizagem da língua escrita, facilita-se o desenvolvimento gradativo de suas 

capacidades de comunicação e expressão. 

 

       Objetivo:  

✓ Ampliar o vocabulário e desenvolver a oralidade;  

✓ Reconhecer as consoantes;  

✓ Possibilitar o conhecimento do nome e do som das consoantes;  

✓ Estimular a coordenação motora fina no traçado das letras;  

✓ Perceber a importância das consoantes para formar palavras. 

 

  Desenvolvimento:  

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

disponível em: https://youtu.be/Z9qbrcmEzzs 

 

Na folha de atividade, faça o seguinte: 

1. Observe a tabela de letras com atenção; 

2. Procure e pinte as consoantes F, G, H; 

3. Em seguida, ligue as imagens às consoantes correspondentes. 

 

Complementação: 

Assista aos vídeos sugeridos abaixo, para relembrar mais uma vez essas 

letrinhas. Disponíveis em: 

1. Aprenda o F com a flor Fiona 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMS5Nb0RN3Q 

2. Letra G - https://www.youtube.com/watch?v=cWeHrK7At88 

3. Som da letra H - https://www.youtube.com/watch?v=GPo-29m9L8Y 

https://youtu.be/Z9qbrcmEzzs
https://www.youtube.com/watch?v=ZMS5Nb0RN3Q
https://www.youtube.com/watch?v=cWeHrK7At88
https://www.youtube.com/watch?v=GPo-29m9L8Y


 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

1º Período 

 

 

 
 

 

                             

                                                 
 

 
                                  

         

➢ PROCURE E PINTE AS LETRAS EM DESTAQUE:  

 
 

 
 

F L M I A 

C B E O G 

H D C J U 
 
 

➢ LIGUE AS IMAGENS ÀS CONSOANTES CORRESPONDENTES.  
 

 

 
 

F 

 
G 

 
H 

NOME: ________________________________________________________ 

 

F   G   H 

 
GELO 

 
FORMIGA 

 
 

HARPA 

 
FITA 

 
HÉLICE 

 
GATO 
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1º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 

  

Atividade: Alfabetização e música – Alfabeto e números 

 

 Justificativa:  

O Dia Mundial da Alfabetização foi criado em 08 de setembro de 1967, pela 

Organização das Nações Unidas. A data tem como objetivo ressaltar a 

importância da alfabetização. 

A música é uma poderosa aliada no processo de alfabetização, 

principalmente na Educação Infantil. Ela trabalha a fala e a linguagem, diversas 

habilidades necessárias ao desenvolvimento, cria uma atitude positiva em 

relação, auxilia na melhoria da memória e atenção e desenvolve partes críticas 

e complexas do pensamento. 

Ela também trabalha habilidades cognitivas e desenvolve a imaginação e 

criatividade.  

Existem muitos pontos comuns entre a música e a alfabetização, 

especialmente nos primeiros anos de escola, uma vez que a música é um 

elemento vital no desenvolvimento literário das crianças.  

Atividades musicais bem planejadas podem aprofundar e reforçar o 

conhecimento e o desenvolvimento de habilidades diversas. A música é 

envolvente, divertida e pode motivar até os alunos mais distantes.  

 

Objetivos: 

✓ Interessar-se pelo mundo da música, aguçando a audição e o ritmo;  
✓ Vivenciar momentos de estímulo à linguagem oral e escrita;  
✓ Estimular a autonomia de pensamento;  
✓ Estimular a criatividade; 
✓ Conhecer cantigas e outros elementos de nosso folclore; 
✓ Vivenciar a relação da música com outras áreas do saber. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, assista, junto com sua família, ao vídeo explicativo do tio 

Thales, disponível em: https://youtu.be/Bq-jooW6IJk 

 

 

https://youtu.be/Bq-jooW6IJk

