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1º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais. Nos encontraremos para 

tirar dúvidas, fazer atividades juntos e matar a saudade. Não se esqueçam: 

nossos encontros acontecem sempre às terças-feiras e quintas-feiras, cada 

turma em seu próprio horário. 

Informações específicas sobre nossos encontros no site da escola (ALUNO 

– EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS e/ou ORIENTAÇÕES 

ENCONTRO ON-LINE).  

 

Por favor, para a realização das atividades semanais, 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 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 

 

MEMORIZAÇÃO E CONCENTRAÇÃO 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

 

Atividade: Jogo dos 5 erros  

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade  

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 

Justificativa:  

Ao executar atividades como diferenciar uma imagem de outra, várias áreas 

cerebrais e funções cognitivas são ativadas. Para realizá-las, a criança 

desenvolve percepções implícitas como a memorização, a concentração, a 

atenção e o raciocínio. 

 

Objetivo:  

✓ Estimular o aprendizado através do desafio;  

✓ Desenvolver a atenção aos detalhes visuais;  

✓ Valorizar e exercitar a memória;  

✓ Fazer associações e leitura de imagens. 

 

Desenvolvimento:  

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

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

 

Agora, na folha de atividade, faça como demonstrado pela professora. 

Observe as imagens e procure as 5 diferenças entre as cenas. Sinalize-as com 

um X na cena de baixo e pinte a cena de cima. 

 

Complementação: 

Vamos continuar ajudando nosso cérebro a ter atenção? Acompanhe o vídeo 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ueWjn7541s4 

Faça os movimentos e teste sua atenção! Você consegue!!!  

https://youtu.be/RmuteWQjTWU
https://www.youtube.com/watch?v=ueWjn7541s4
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JOGO DOS 5 ERROS 
 

ENCONTRE 5 DIFERENÇAS ENTRE AS IMAGENS. 

SINALIZE-AS COM UM x NA CENA DE BAIXO E PINTE A CENA DE CIMA. 
 

 

  

NOME: ________________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 

Atividade: Pingue-pongue com balão  

 

Material necessário: 

✓ Balões 

✓ Raquetes de tênis de mesa ou outro objeto similar   

 

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, o controle da força, noção de tempo, 

espaço e equilíbrio.  

 

Desenvolvimento:  

Para a realização dessa atividade, assista ao vídeo com a explicação do 

professor Rafael, disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=0M3kf-dFGpA&feature=youtu.be  

 

Agora que você já assistiu à explicação, vamos à atividade! 

A criança deve tentar manter o balão no ar utilizando uma raquete ou 

similar. 

 

Obs.: Se você não tem raquetes em casa, poderá utilizar palitos de picolé, pratos 

de papel (ou até mesmo papelão) e durex para a confecção de raquetes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0M3kf-dFGpA&feature=youtu.be

