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1º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos seguindo juntos por mais uma semana de estudos. 

A partir desta semana temos uma NOVIDADE: nos encontraremos duas 

vezes, às terças-feiras e quintas-feiras, cada turma no seu próprio horário.  

As professoras reforçarão os conteúdos estudados, tirarão dúvidas sobre 

os deveres de casa e farão algumas atividades on-line com as crianças.  

Neta quinta-feira, especificamente, nosso encontro será especial: Faremos 

o ENCONTRO DA AMIZADE.  

Informações específicas sobre os encontros no site da escola (ALUNO – 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES ENCONTRO ON-LINE).  

Que bom! Por favor, estejam 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 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. 

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

momento e entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ Lembre a criança de escrever seu nome, em letra PALITO, nas atividades, para 

identificação da professora e treino da escrita. 

➢ Para a realização das atividades, serão disponibilizadas matrizes.  

As matrizes serão disponibilizadas (semanalmente) na escola. Se vocês não têm 

como imprimi-las em casa, por favor, fiquem à vontade para buscá-las (verificar 

horário com a coordenação). 

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

site e na escola. 

➢ Façam os Deveres de casa (MINHA TAREFA) com capricho. Oriente sobre a 

realização, recorte a margem da folha e cole no Caderno de Deveres de Casa.  
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1º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

COORDENAÇÃO MOTORA 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

Atividade: Coordenação Motora 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade  

✓ Tesoura 

 

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/KDHmGEYHpvU 

 

Em seguida, já com a folha de atividade em mãos, vamos treinar o uso da 

tesoura? Recorte seguindo os caminhos tracejados. 

 

Complementação: 

Como estamos falando de tesoura, vamos brincar um pouco? Você 

conhece uma brincadeira muito legal chamada “Pedra, papel e tesoura”? Vamos 

ouvir a canção e brincar? Disponível em:  

1. Música - https://www.youtube.com/watch?v=mybZyqlE1tw 

2. Aprendendo a brincar - https://www.youtube.com/watch?v=AmtaMA3VVu4 

https://youtu.be/KDHmGEYHpvU
https://www.youtube.com/watch?v=mybZyqlE1tw
https://www.youtube.com/watch?v=AmtaMA3VVu4


 

             
 
 
 
 
 

 

VAMOS TREINAR O USO DA TESOURA?  
 

RECORTE SEGUINDO OS CAMINHOS TRACEJADOS! 
 

 

                                                                                         

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

1º Período 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 

Atividade: Batalha das bolinhas  

 

Material necessário: 

✓ Bolinhas  

(de plástico OU de meias OU de papel) 

✓ Fita crepe  

 

Justificativa:  

A Educação Física é de extrema importância para o desenvolvimento 

saudável das crianças. 

Por meio das atividades desenvolvidas, as crianças ganham agilidade, 

noção de respeito a regras e combinados, interagem com o outro, movimentam 

a musculatura do corpo e desenvolvem a coordenação motora. 
 

Objetivo:  

✓ Desenvolver a consciência corporal, a agilidade, o tempo de reação, 

controle da força e a precisão.   
 

Desenvolvimento:  

Para a realização dessa atividade, é necessário assistir ao vídeo com a 

explicação do professor Rafael, disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=J8-WwoAWFMs&feature=youtu.be 

 

Como vocês puderam ver no vídeo, nossa atividade tem dois momentos. 

     Primeiro momento 

Você precisará utilizar algum móvel ou construir, com cadeiras e um lençol, 

um local que possa servir de abrigo (castelo). Fique a uma certa distância e vá 

lançando as bolinhas na direção do papai ou da mamãe, incentivando-os a fazer 

o mesmo.  

Obs.: Papai/mamãe, vocês podem criar personagens! Histórias são sempre muito 

divertidas, enriquecem o imaginário infantil e envolvem a criança.  

 

Segundo Momento 

Papai/Mamãe, delimite o espaço onde você e seu filho devem permanecer 

utilizando a fita crepe ou outra marcação (giz branco, por exemplo, ou um 

barbante) 

Explique para criança que ela só pode realizar os movimentos dentro do 

local determinado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J8-WwoAWFMs&feature=youtu.be

