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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

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 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. 

➢ Para a realização de algumas atividades diárias utilizaremos matrizes. 

Pedimos que, após a realização, todas elas sejam arquivadas para entrega à 

professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ As matrizes estão sendo disponibilizadas no site e na escola. Se vocês não 

têm como imprimi-las em casa, por favor, fiquem à vontade para buscá-las na 

escola (verifique horário junto à coordenação). 

➢ Sempre coloque o nome da criança na atividade, em letra PALITO, para 

identificação da professora.  

➢ 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 
 

OS CINCO SENTIDOS 
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Visão 

 

Material necessário: 

✓ Tampinhas de garrafa pet (de cores diferentes) 

✓ Peças de Lego 

 

Justificativa:  

Por meio dos cinco sentidos torna-se possível conhecer e reconhecer as 

coisas, o ambiente e pessoas que nos cercam. Eles são utilizados em todos os 

momentos da nossa vida e nem sempre percebemos toda a importância de tê-

los e reconhecê-los. 

Sendo assim, trabalhar os cinco sentidos é fundamental para o 

autoconhecimento do nosso corpo e as funções que cada sentido exerce. 

 

Objetivos: 

✓ Trabalhar as percepções e as sensações; 
✓ Estimular e desenvolver os cinco sentidos; 
✓ Desenvolver a coordenação motora; 

✓ Trabalhar o autoconhecimento; 

✓ Aprimorar a interpretação cognitiva através do uso dos sentidos; 
✓ Identificar e diferenciar os sentidos; 

✓ Classificar diferentes informações. 
 

Desenvolvimento da atividade: 

Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda são fundamentais para 

a realização das nossas atividades. 

 

Antes de iniciar a atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/Mk3OuLz9KLE 

 

Através dos nossos sentidos conseguimos observar paisagens, lugares e 

objetos, sentir cheiros, gosto dos alimentos, ouvir o som dos objetos...  

Por isso, vamos conhecer todos os sentidos essenciais que nos ajudam dia 

a dia. Siga os passos abaixo com muita atenção para conhecer o sentido da 

VISÃO. 

 

1. Papai/mamãe, separe tampinhas de garrafa pet de diferentes cores 

(preferencialmente vermelha, amarela e azul).  Caso  você  não tenha  em  

https://youtu.be/Mk3OuLz9KLE
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casa, elas podem ser substituídas por brinquedos coloridos, como peças 

de encaixe ou lego; 

2. Com os materiais separados e ao seu alcance, coloque-os na ordem 

que desejar; 

3. Observe com muita atenção, a ordem que você os colocou e tente 

memorizá-la; 

4. Em seguida, peça que um responsável embaralhe os objetos; 

5. Agora, tente se lembrar a ordem que eles estavam antes de serem 

embaralhados e organize-os novamente. 

 

Atividade Extra: 

Em anexo, disponibilizamos um pequeno quebra-cabeça para você se 

divertir em casa. Peça ajuda a um adulto para colar a folha do quebra-cabeça 

em uma outra folha, para deixá-lo mais firme para o manuseio. Depois, recortem 

as partes e divirtam-se! 

  

Complementação: 

Viu como  a nossa visão é importante? É através dela que conseguimos 

enxegar, observar e conhecer os objetos. E se agora, você assistir a um vídeo 

sobre a nossa visão? Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=mcuHEdogo5Y 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mcuHEdogo5Y
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: Passando a bolinha no túnel 

 

Material necessário:   

✓ Uma tampa de caixa (ou uma pequena caixa de papelão recortada para 

diminuir o tamanho ou uma tampa qualquer que tenha em casa) 

✓ Um rolinho de papel higiênico, cortado em pequenas argolas 

✓ Durex para colar as argolas na tampa. 

 

Obs.: e quiserem deixar mais bonito e atrativo, peça à criança para pintar com 

tinta guache, ou mesmo, giz de cera as argolinhas! 

 

Justificativa:   

A Educação Física é de extrema importância para o desenvolvimento motor 

saudável da criança. 

Através das atividades propostas a criança interage com o outro, extravasa 

a energia e também aprende sobre regras e valores. 

A atividade de hoje trabalha, dentre outros, a concentração e coordenação 

motora, tão importantes à aquisição dos processos educacionais. 

 

Objetivos:    

✓ Trabalhar a coordenação motora geral, a destreza (habilidade e agilidade, 

no nosso caso, nas mãos), a coordenação visomotora (integração entre 

os movimentos do corpo e a visão), concentração e persistência. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Para o desenvolvimento dessa atividade, temos duas sugestões.  

Vocês podem escolher uma das duas ou fazer as duas. Fiquem à vontade! 

 

Para a sugestão 1: A criança deve segurar a tampa já montada (como 

demonstrado na imagem 1 - abaixo) e, mexendo-a para um lado e para o outro, 

tentar fazer com que a bolinha passe por dentro das argolas corretamente.   

 

Para a sugestão 2: A criança deve segurar a tampa com o furo no centro e mexê-

la, de forma a fazer com que a bolinha passe pelo buraquinho (como 

demonstrado na imagem 2 – abaixo). 
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Imagens – modelo: 

 

Imagem 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2: 

 

 

 

 

 

 


