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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Iniciamos mais um período de estudos on-line.  

Esperamos que vocês tenham recarregado as energias durante esses dias e 

estejam dispostos a aprender ainda mais a partir de agora e se divertir. 

Continuem atentos: 

   

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as atividades 

propostas.  

➢ A partir de agora, todos os dias serão disponibilizados vídeos explicativos 

da professora regente, para aumentar a interação entre ela e as crianças.  

➢ Além disso, também todos os dias, teremos duas atividades propostas para 

serem realizadas: 1 (uma) referente a uma disciplina especializada e 1 (uma) 

referente a conteúdos passados pela professora regente. 

➢ Às quartas-feiras disponibilizaremos também a atividade para reforço da escrita 

do nome. Esta atividade é extremamente importante para a faixa etária. Se for 

possível, pedimos que em outros momentos da semana, vocês reforcem este 

conteúdo. 

➢ As atividades terão seu registro em folha. Elas deverão ser guardadas neste 

momento e entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ Para a realização das atividades, serão disponibilizadas matrizes, podendo a 

família optar pela impressão delas ou por realizar as atividades em uma folha 

branca, formato A4.  

Para as famílias que estiverem impossibilitadas de imprimir as matrizes em casa, 

disponibilizaremos as mesmas (semanalmente) na escola. Se este for o caso de 

vocês, por favor, entre em contato com a coordenação e agende um horário para 

buscá-las. 

➢ Se optarem por realizar a atividade em folha branca, não se esqueçam de 

escrever o nome da criança, em letra PALITO, no canto superior esquerdo dela, 

para identificação da professora.  

➢ As matrizes referentes às atividades de Inglês, também estarão disponíveis no 

site e na escola. 

➢ Às terças-feiras e quintas-feiras, haverá oferta de uma matriz extra referente ao 

Dever de Casa (MINHA TAREFA). Oriente seu filho sobre a realização, recorte a 

margem da folha e cole no Caderno de Deveres de Casa.  

Os cadernos de Deveres de Casa estarão disponíveis na escola também. 

➢ Novidade: Uma vez por semana, as professoras regentes terão um encontro 

on-line com seus alunos para matar a saudade e manter o vínculo. Por favor, 

incentive sua criança a participar. Informações específicas no site. 

➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Professor: Rafael Lima 

 

 

Atividade: Semana do brincar – caixinha de Surpresas  

  

Material necessário:  

✓ Pedaços pequenos de papel 

✓ Lápis (ou caneta) 

✓ Caixa de sapato (ou um saco de papel/presente) 

 

Justificativa:  

Brincar nunca foi tão importante como atualmente. Junto com nossos filhos 

podemos nos divertir, fomentando valores e vivenciando novas experiências 

corporais.  

As brincadeiras são de extrema importância para o desenvolvimento 

infantil. Elas auxiliam e incentivam a aquisição de diversas habilidades.  

 

Objetivos: 

✓ Desenvolver a coordenação motora; 

✓ Trabalhar a corporeidade; 

✓ Estimular a interação social. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Prepare uma caixinha (ou um saco – de papel/ de presente) onde você 

poderá colocar pequenos pedaços de papel. Escreva neles tarefas engraçadas. 

Por exemplo:  

✓ Saltar em uma perna só como o Saci Pererê 

✓ Imitar um macaco saltando nos galhos de árvores na mata 

✓ Fazer uma careta engraçada 

✓ Realizar uma dança maluca 

✓ Rolar no chão como um porquinho em uma poça de lama  

✓ Olhar nos olhos uns dos outros por um tempo determinado sem poder rir, 

etc. 

 

Coloque essas tarefas na caixa (ou no saco) e ao som de uma música 

divertida estimule seu filho; dancem juntos! Quando a música parar tire uma 

tarefa da caixa para que o outro a execute. 

Participe da brincadeira, dê possibilidade para que seu filho também retire 

o papel e cumpra a tarefa. 
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Complementação: 

Na última semana do Mês de Maio, comemoramos a SEMANA DO 

BRINCAR. Isto, porque o BRINCAR é extremamente importante para o 

desenvolvimento de uma criança.  

Deixamos abaixo um texto sobre a alegria da brincadeira. Leia junto com 

seu filho e conversem a respeito. 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

 

Atividade: Vamos confeccionar um meio de comunicação?   

 

Material necessário: 

✓ Caixinha vazia de suco ou achocolatado 

✓ Folha escura 

✓ Cola branca 

✓ Botões, pedacinhos de EVA ou outros materiais disponíveis 

 

Justificativa: 

Ao longo do desenvolvimento tentamos estabelecer contato com o meio em 

que estamos inseridos. O neném quando possui alguma necessidade chora, 

quando tem fome instaura o seu contato com o mundo externo através da sucção 

durante a mamada. Com o passar do tempo, os bebês passam a sinalizar seus 

desejos imitando gestos até que adquirem a oralidade e passam a pronunciar 

pequenas palavras. Ao longo dos anos, a maneira de se comunicar amplia e com 

ela nasce a necessidade de aprimorar os meios de comunicação. 

Desde muito tempo atrás até os dias de hoje, os meios de comunicação 

vêm se ampliando e maneiras diferentes de compartilharmos informações 

também surgiram. Com tais avanços conseguimos partilhar informações com 

qualquer parte do mundo sem precisarmos nos deslocar.  Alguns desses meios 

de comunicação são: Jornal, TV, rádio, internet, telefone, cartas, revistas e livros, 

entre outros. 

 

Objetivos: 

✓ Apresentarmos os diferentes meios de comunicação; 

✓ Aguçar a imaginação e a criatividade; 

✓ Explorar um dos meios de comunicação: CELULAR 

 
Desenvolvimento da atividade: 

Antes de realizar a atividade, assista aos vídeos sugeridos abaixo: 

1) Meios de Comunicação: https://www.youtube.com/watch?v=9_CQ-nrwqyU 

2) Meios de Comunicação: https://www.youtube.com/watch?v=MDky6eRYu-Q 

3) Chamadas a longa distância:  

https://www.youtube.com/watch?v=1tivN1xBulM&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9_CQ-nrwqyU
https://www.youtube.com/watch?v=MDky6eRYu-Q
https://www.youtube.com/watch?v=1tivN1xBulM&feature=youtu.be
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Agora que já assistiu aos vídeos sobre os meios de comunicação, você 

deverá confeccionar um meio de comunicação bastante conhecido: o CELULAR.  

Para isso, siga os passos abaixo: 
 

1) Encape a caixinha com papel (de preferência escuro). 

2) Represente a tela, os botões e os outros detalhes que quiserem usando 

diferentes materiais (observar imagens abaixo – modelo) 

 
 

Atenção! Os celulares das imagens abaixo foram feitos com papel ofício preto, 

papel-cartão laminado, pedacinhos de EVA e canudo. Não é legal? Então mãos 

à obra e faça o seu! Depois, se quiser, tire uma foto e peça à mamãe para postar 

no Instagram e marcar o @colegioequipejf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complementação: 

Para finalizar nossa atividade, ouça a música “O telefone”, de Bia Bedran. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DAMcfGxbKH0 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DAMcfGxbKH0

