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1º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos nossos estudos on-line.  

Por favo, estejam atentos às orientações abaixo: 

   

➢ 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, 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, fiquem à vontade para buscá-las na escola (verificar horário com 

a coordenação). 

➢ 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 (Aluno – 

Educação Infantil – orientações). 

➢ 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 DAS ATIVIDADES 

 

COORDENAÇÃO MOTORA 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 
 

Atividade: Coordenação motora 
 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade  

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 
 

Justificativa:  

A coordenação motora diz respeito à capacidade do cérebro de equilibrar 

os movimentos do corpo, mais especificamente dos músculos e das articulações. 

O desenvolvimento da coordenação permite dominar o ambiente, propiciando 

manuseio dos objetos.  

Com a coordenação motora fina, a criança deve ser estimulada a realizar 

atividades que envolvam movimentos das mãos e dos dedos de forma que 

futuramente ela tenha melhor habilidade para utilizar lápis, canetas, realizar 

desenhos, letras, números, formas etc. 
 

Objetivo:  

✓ Estimular a orientação espacial, a lateralidade e melhorar o tônus 

muscular;  

✓ Desenvolver os traçados com maior precisão;  

✓ Conscientizar sobre a importância do trabalho com a motricidade.  
 

Desenvolvimento:  

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

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

 
 

Em seguida, na folha de atividade disponibilizada abaixo, trace, com lápis 

de escrever, os caminhos das borboletas e depois pinte-as com lápis de cor ou 

giz de cera. 
 

Obs.: A folha disponibilizada abaixo serve como matriz para a realização da 

atividade proposta. Se você tem como imprimir em sua casa, use-a para tal. Do 

contrário, fique à vontade para buscar sua cópia na escola (verificar horário com 

a coordenação). 

https://youtu.be/KWdRUVDdmMY


 

             
 
 
 
 

 

 

COM MUITA CALMA E ATENÇÃO, TRACE OS CAMINHOS DAS BORBOLETAS. 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

1º Período 
 

 

NOME: ______________________________________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 

 

Atividade: Vamos pular corda? 

 

Material necessário: 

✓ Corda 

Atenção! É necessário que um responsável fique supervisionando a atividade 

 

Justificativa: 

As brincadeiras ocupam um lugar de destaque e importância na vida das 

crianças. Como bem sabemos, através delas, diversas partes do 

desenvolvimento são geradas. 

Pular corda, por exemplo, é uma brincadeira fácil, que passa de geração a 

geração e com inúmeros benefícios para o desenvolvimento das crianças. Pular 

corda é um esporte autêntico e, devido à sua intensidade, melhora a resistência 

física da criança e os movimentos realizados auxiliam na coordenação, agilidade 

e flexibilidade. 

 

Objetivos:  

✓ Trabalhar a resistência e flexibilidade;  

✓ Estimular a superação pessoal; 

✓ Desenvolver a psicomotricidade;  

✓ Trabalhar no aperfeiçoamento do equilíbrio. 

 

Desenvolvimento:  

Antes de realizar a atividade, assista ao vídeo explicativo do professor 

Rafael, disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=PtKL9Tcr1lg&feature=youtu.be 

 

Siga os passos sugeridos para o aquecimento e a atividade, como orientado 

pelo professor. 

Depois de realizar sua atividade com corda, visualize o desenho 

disponibilizado abaixo e faça o que se pede. 

 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PtKL9Tcr1lg&feature=youtu.be
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