
        

 

  

 
 

                        PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES À DISTÂNCIA – 23 a 27 de março 
 

Professora: Gabriela Lira Ano/Turma:         INFANTIL II/2020 

                           

A fim de dar continuidade nas atividades que vinham sendo realizadas em sala de aula com a turminha do infantil II, apresentamos 
a rotina desta semana. Com base no livro didático Girolhar, seguem propostas que estimulam a aprendizagem da criança de forma 
interativa, criativa e brincante. 

Estávamos desvendando e aprendendo sobre tamanhos, medidas e comprimentos. Agora com a companhia da família, vamos 
continuar? 

SEGUNDA 
Data: 23/03/2020 

 

TERÇA 
Data: 24/03/2020 

 

QUARTA 
Data: 25/03/2020 

 

QUINTA 
Data: 26/03/2020 

 

SEXTA 
Data: 27/03/2020 

 

1. TAMANHOS 

Vídeo:  Grande e 
Pequeno 

Link: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=MYY_JgfT

5uo 

- Assistam ao vídeo 

- Conversem sobre os 
diferentes tamanhos 

2. BRINCANDO COM  OS 
TAMANHOS 

 
- Se divirtam com brinquedos 
ou objetos de diferentes 
tamanhos que possibilitem o 
empilhamento. Visando o 

maior, o médio e o menor. 

 Ideias: 

3. ALTURA 

- Cada pessoa possui 
uma altura. Algumas são 
bem altas, outras 
parecem ter o mesmo 
tamanho e outras são 
baixas. 

- Ilustre em uma folha de 
papel, os diferentes 
tamanhos das pessoas 

4. TAMANHO DOS PÉS 

Assim como a nossa altura, 
nossos pés possuem 
diferentes tamanhos. O seu 
pé e do mesmo tamanho 
dos pés da mamãe ou do 
papai? 

Para descobrir carimbe com 
tinta guache ou faça os 
contornos dos pés da sua 

5. TENHO O TAMANHO 
DE... 

Procure pela sua casa um 
móvel ou um grande objeto 
que tenha o mesmo 
tamanho que o seu use sua 
imaginação e boa diversão. 
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Sugestão:  A nossa querida bibliotecária gravou a contação de uma linda história! Para assistir acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=NqCYDBXGj5g&feature=youtu.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que as pessoas e 

objetos possuem.  

- Explorem pela casa 
objetos que possam 
notar e realizar 
comparações dos 
tamanhos. 

 

da sua família, incluindo 
você. 

 

família em uma folha de 
papel. 

https://www.youtube.com/watch?v=NqCYDBXGj5g&feature=youtu.be


        

 

  

ROTEIRO DE ATIVIDADES À DISTÂNCIA 

Professora: Letícia (Inglês) Ano/Turma: INFANTIL II / 2020 

                           

SEGUNDA 
 

Data: 23/03 
 

TERÇA 
 

Data: 24/03 
 

QUARTA 
 

Data: 25/03 
 

QUINTA 
 

Data: 26/03 
 

SEXTA 
 

Data: 27/03 
 

Assista ao vídeo: 
Let's Make a Sandwich Song | 

Simple Food Song for Kids 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=mK4O8hi30UA 

Repita os nomes dos 
ingredientes. 
BREAD, BUTTER, HAM, 
LETTUCE, TOMATO, 
CHEESE. 

Na sua casa, reúna 
ingredientes para fazer 
um sandwich. Use a 
imaginação. Peça a ajuda 
de um adulto para 
pesquisar os nomes dos 
ingredientes que você 
escolheu e para te ajudar 
a prepará-lo.  
Tire fotos, faça um vídeo 
curto, mostrando o 
sandwich e falando quais 

ingredientes usou. (Os 
ingredientes devem ser 
nomeados em inglês, ok?) 

Assista aos vídeos 
Are You Hungry? | Kids 

Songs | Super Simple Songs 

https://www.youtube.com/watch
?v=ykTR0uFGwE0 
 
Fruit Song for Kids | The 

Singing Walrus 

https://www.youtube.com/watch
?v=mfReSbQ7jzE 

 
Repita as palavras 
relacionadas a frutas. 

Assista novamente aos 
vídeos: 
Are You Hungry? | Kids Songs 

| Super Simple Songs 

https://www.youtube.com/watch?
v=ykTR0uFGwE0 
 
Fruit Song for Kids | The 

Singing Walrus 

https://www.youtube.com/watch?
v=mfReSbQ7jzE 

 
Na folha de atividades do 
colégio, desenhe suas favorite 
fruits (frutas favoritas) e peça 
para um adulto escrever os 
nomes destas frutas (em 
inglês), e você repete os 
nomes delas algumas vezes. 

Hora do game! 

Acesse o link abaixo e 
divirta-se ajudando Bert and 
Ernie a terminarem a salad. 

Mas fique de olho, pois o 
tempo está correndo e você 
deve terminar de preparar as 
saladas antes que ele 
termine! 
https://pbskids.org/sesame/g
ames/super-salad-diner/ 
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