
  

 

 

 

 

 

08/02/21 

2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 
 
Atividade: Todas as pessoas têm nome 
 

Material necessário: 
✓ Folha de atividade 
✓ Lápis de escrever 
✓ Lápis de cor ou giz de cera. 

 

Justificativa:  
    A criança tem seu jeito próprio de compreender o mundo e é partindo de 

observações e estabelecendo relações com a realidade e com o meio que ela 
aprende que se faz a construção de sua identidade.  

   Um ambiente farto em interações, que acolha as particularidades de cada 
indivíduo, promova o reconhecimento das diversidades, aceitando-as e 
respeitando-as, ao mesmo tempo em que contribui a construção da unidade 
coletiva, favorece a estruturação da identidade, bem como de uma imagem 
positiva.  

 
Objetivos: 
✓ Conhecer a história de seu nome e seu significado; 
✓ Compreender a história de seus colegas a partir de sua; 

 
Atenção para o vídeo explicativo da professora: 
https://youtu.be/QBmOg9e6cZA 
 
Desenvolvimento:  

Agora, de olho na folha de atividade! 
Elias copiou as letras que formam o nome dele e o da professora. Faça 

como Elias. Copie as letras que formam o seu nome e o da sua professora nos 
quadros.  

Em seguida, pinte no bolo a quantidade de velas que indicam a sua idade e 
escreva no quadro o número correspondente à quantidade que você pintou.  
 
Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também aos vídeos disponíveis 
em: https://youtu.be/Frtzic_DqTE 

                   https://youtu.be/gqZJI7zo8Ek 
 
 

 

https://youtu.be/QBmOg9e6cZA
https://youtu.be/Frtzic_DqTE
https://youtu.be/gqZJI7zo8Ek


 

  
 

ATIVIDADE PARA SER FEITA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE  

                         

TODAS AS PESSOAS TÊM NOME 

➢ ELIAS COPIOU AS LETRAS QUE FORMAM SEU NOME DELE E O DA 
PROFESSORA. 

 

 

 

                      ELIAS                                             ANITA 

 
➢ FAÇA COMO ELIAS. COPIE AS LETRAS QUE FORMAM O SEU 
NOME E O DA SUA PROFESSORA NOS QUADROS ABAIXO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ PINTE NO BOLO A QUANTIDADE DE VELAS QUE INDICAM A SUA 
IDADE E ESCREVA NO QUADRO O NÚMERO CORRESPONDENTE À 
QUANTIDADE QUE VOCÊ PINTOU. 
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MEU NOME 

NOME DA PROFESSORA 




