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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

 

Por favor, permaneçam atentos às orientações abaixo: 

   

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

atividades propostas.  

➢ Assistam, todos os dias, aos vídeos explicativos da professora regente, 

para aumentar a interação ela e as crianças.  

➢ Além disso, alguns dias da semana, teremos duas atividades propostas 

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

(uma) referente a conteúdos passados pela professora regente. 

➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ As atividades disponibilizadas no site não necessitam de impressão, devendo 

ser feitas em uma folha branca, formato A4.  

➢ Escreva o nome da criança, em letra PALITO, no canto superior esquerdo da 

folha, para identificação da professora.  

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

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fatividadesproflucia.blogspot.com%2F2012%2F01%2Fatividade-jogo-de-argolas.html&psig=AOvVaw1ZK5vpU20eYWN1gVIW2Hcc&ust=1593129487197000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjC7onUm-oCFQAAAAAdAAAAABAE
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MOVIMENTO E COORDENAÇÃO MOTORA  
Professoras: Yasmin e Vanessa 

   

Atividade: Acerte o alvo 

 

Material necessário:   

✓ Garrafa pet ou rolo de papel higiênico/ papel toalha vazio 

✓ Pratinhos de papelão ou folhas de jornal 

✓ Fita crepe, durex ou outro material similar disponível 

 

Justificativa:  

Trabalhar com a expressão corporal é fundamental, pois é através do corpo 

que as crianças se comunicam com outros indivíduos e expressam suas 

emoções, sentimentos, ideias e percepções de mundo.  

Vale destacar que essa expressão evolui à medida que a criança 

experimenta e vivencia diferentes situações cotidianas. 

 

Objetivos:  

✓ Desenvolver coordenação motora ampla e a atenção; 

✓ Desenvolver esquema corporal e aperfeiçoar gestos relacionados ao 

movimento e utilização das habilidades manuais em diversas situações; 

✓ Conhecer e perceber de sensações, limites e possibilidades expressivas 

do próprio corpo. 

 

Desenvolvimento da atividade:  

Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda é fundamental para a 

realização das atividades.  

 

Antes de fazerem a atividade, assistam juntos ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/O3MJWgImlEQ 

 

Hoje a brincadeira será muito divertida e vamos precisar de muita ajuda da 

mamãe ou do papai! Vamos lá?!  

Papai/Mamãe, para iniciar o momento, vocês precisarão elaborar as 

argolinhas que serão arremessadas. Para confeccioná-las vocês poderão utilizar 

os pratinhos de papelão ou folhas de jornal. Caso optem pela primeira opção, 

recortem a parte de dentro do pratinho, como ilustrado na imagem disponível 

abaixo (imagem 1). Caso não tenham esse material disponível, as argolinhas 

podem ser feitas com jornal, enrolando as folhas e unindo suas pontas, a fim de  

 

https://youtu.be/O3MJWgImlEQ
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formar um círculo. Passe uma fita para que elas não soltem, como demonstrado 

na imagem 2. 

Papai/Mamãe, coloque a garrafa pet ou o rolo de papel higiênico vazio em 

um local em que não caia com facilidade, a alguns metros de distância da 

criança. Marque no chão um “X” para que a criança fique em cima dele e tente 

acertar o alvo. 

Chame toda sua família para jogar! Aproveitem o momento e divirtam-se! 

 

Dica da tia:  Não se esqueçam de colocar algum peso no objeto escolhido para 

que ele não caia. No caso da garrafa pet, vocês podem colocar água ou algum 

alimento como feijão, arroz, dentre outros. Se optarem pelo rolo de papel 

higiênico, busque colá-lo em alguma superfície firme. 

 

 

Imagens / Modelo:  

 

                                Imagem 1                                           Imagem 2 

                                     

 

 

 

 


