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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 de 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. 

➢ 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, 11/09, às 14h 

 
Link: https://meet.google.com/sxo-zdxj-rna 

ENCONTRO ON-LINE – 2º Período C 

Tia Ana Paula 

HOJE, 11/09, às 14h30min 
 

Link: https://meet.google.com/azf-twpz-svr 

ENCONTRO ON-LINE – 2º Período B 

Tia Dani 

HOJE, 11/09, às 15h 
 

Link: http://meet.google.com/dkd-sasq-ueu 

https://meet.google.com/sxo-zdxj-rna
https://meet.google.com/azf-twpz-svr
http://meet.google.com/dkd-sasq-ueu


 

11/09/20 

2º PERÍODO 
 
 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

LITERATURA 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

Atividade 1: Contação de história 
 

Livro: O mundinho azul 
 

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 
 

Justificativa: 

A preservação do meio ambiente vem ocupando lugar de destaque nas 

discussões em geral. Seguindo esse pensamento, a contação de história e a 

preservação do meio ambiente são tema para desenvolver na criança atitudes 

de mudança de consciência e de valores que promovam as mudanças 

necessárias em relação à preservação e conservação do meio ambiente. 

Objetivos: 
✓ Economizar água nas diversas situações cotidianas em casa e na 

escola; 

✓ Colaborar para a preservação da água no meio ambiente; 

✓ Reconhecer a importância da água potável, do ar puro para uma boa 

qualidade de vida; 

✓ Conhecer o ciclo da água; 

✓ Adquirir hábitos de cuidado e preservação do meio ambiente. 

 
Desenvolvimento: 

Antes de desenvolver sua atividade, assista ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/BgAJONUoSZQ 

Agora que já assistiu ao vídeo vamos começar. 

Faça um X no quadradinho da palavra que começa com a mesma sílaba 

da palavra MUNDINHO. Depois, colora a imagem que indica a água saudável 

que podemos beber. 

https://youtu.be/BgAJONUoSZQ


COLÉGIO EQUIPE – 2020 
EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO 

 
 
 
 

NOME:    
 
 
 

 

➢ FAÇA UM X NO QUADRADINHO DA PALAVRA QUE COMEÇA COM A 

MESMA SÍLABA DA PALAVRA MUNDINHO. 
 

 

MEIA MUNDO MAR 

 
 

➢ DEVEMOS SEMPRE BEBER ÁGUA FILTRADA! 

COLORA ONDE PODEMOS ENCONTRAR ÁGUA PRÓPRIA PARA BEBER. 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

NATUREZA E SOCIEDADE / ARTES 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

Atividade 2: Reciclar, Recriar e transformar 

 
Justificativa: 

O presente trabalho tem por finalidade conscientizar e sensibilizar as 

crianças para que ajam de modo responsável mediante a preservação do meio 

ambiente, reciclando, reaproveitando e reutilizando materiais. 

Por isso, pensou-se em uma prática diferenciada, onde o reconhecimento 

da transformação de materiais recicláveis em brinquedos remete à criança, a um 

reconhecimento de suas potencialidades criadora e criativa, salientando a 

importância da reciclagem e de alguns materiais que podemos reutilizar no nosso 

cotidiano. 

 
Objetivos: 

✓ Proporcionar uma reflexão sobre a importância da reciclagem e da 

preservação do meio ambiente, através da transformação de materiais 

recicláveis em brinquedos. 
 

Algumas sugestões de brinquedos feitos com material reciclados 
 

1. Bilboquê 
 

Material necessário: 

➢ Garrafa PET 

➢ Fita adesiva 

➢ Barbante 

➢ Papel 

➢ Tesoura 

 
Como montar: 

Corte a garrafa pet ao meio e cole fita adesiva na borda, para não 

machucar o dedo. Você vai usar a parte da garrafa que tem o gargalo. 

Faça uma bolinha de papel amassado e passe fita adesiva em volta 

dela, para deixá-la firme. 

Prenda uma das pontas do barbante na bolinha e outra dentro da 

garrafa. 

Jogue o bilboquê para cima, sem soltá-lo. Tente fazer a bolinha cair 

dentro do brinquedo. 
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2. Binóculo com rolos de papel 
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Material necessário: 

➢ Dois rolos de papel higiênico 

➢ Fita adesiva ou cola 

➢ Pedaço de barbante ou linha de crochê 

➢ Papel para decorar 

 
Como montar: 

Com os rolinhos do papel higiênico você consegue criar um binóculo 

diferente e bem legal para as crianças. 

Una os dois rolos com uma fita adesiva, ou cola e faça dois furos, um em 

cada lateral do rolo para passar o barbante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Boliche de garrafas pet 
 

Material necessário 

➢ 10 garrafas pet iguais 

➢ Folhas coloridas de revistas velhas 

➢ Meia 

 
Como montar: 

Pique as folhas de revista e utilize os pedaços para encher as garrafas, 

tampando-as em seguida. Isso vai fazer com que elas se mantenham em pé no 

lugar. Pegue a meia e modele-a de modo a formar uma bola. O jogo de boliche 

está pronto. Divirta-se! 
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4. “Vai e Vem” de garrafa pet 

Material necessário 

➢ 2 garrafas de refrigerante 

➢ 2 cordas para varal de 1,5 m cada 

➢ Botões, tampas de xampu 

➢ Fita adesiva 

➢ Tesoura 
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Como montar: 

Corte as duas garrafas ao meio, em tamanhos iguais. Reserve apenas as 

partes com os gargalos. Na sequência, pegue uma das garrafas e passe as 

duas cordas de varal pelo gargalo. Pegue a outra metade e, no sentido do meio 

para o gargalo, passe os fios de corda ainda soltos. 

Para ficar mais legal, coloque os botões coloridos dentro da garrafa e, em 

seguida, cole as duas metades com a fita adesiva. Se quiser, você também 

pode pintar ou enfeitá-la com adesivos autocolantes. Está pronto, um brinquedo 

novo e ideal para duas crianças brincarem juntas. 


