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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.  

➢ 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 (diariamente) e na escola 

(semanalmente). Se vocês não têm como imprimi-las em casa, 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 
 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Conhecendo o número 3 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Papel Crepom ou folha colorida 

✓ Cola Branca (para uso do adulto) 

 

Justificativa:  

Os números fazem parte do nosso cotidiano, pois estão presentes em 

nossa idade, nos dias do mês, nos endereços, números de telefone e até mesmo 

na nossa alimentação. Eles representam muito mais do que uma forma de se 

medir ou quantificar o que existe ao nosso redor. 

Tendo em vista que utilizamos eles a todo momento, torna-se fundamental 

introduzir desde a Educação Infantil o conceito de números a fim de ampliar a 

visão e a compreensão das crianças sob o mundo que estão inseridas.  

 

Objetivos: 

✓ Identificar o número 3;  

✓ Estabelecer relação entre o número e quantidade;  

✓ Desenvolver a percepção visual; 

✓ Trabalhar a coordenação motora;  

✓ Ampliar o vocabulário. 

 

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/FIqy3bbhNW4 

 

Os números são fundamentais no nosso cotidiano. É através deles que nós 

conseguimos olhar a hora, contar objetos, saber a nossa idade, o dia e o mês do 

ano e tantas outras coisas. Por isso, eles são muito importantes. 

Na atividade de hoje, como você já viu no vídeo, você irá trabalhar o número 

3. Para isso, siga os passos: 

 

1. Imprima a folha de atividade! 

 

https://youtu.be/FIqy3bbhNW4
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2. Recorte o papel filipinho (ou papel crepom) e faça bolinhas. 

 

Perceba que o número 3 não está bonito, ele está todo branquinho. E se 

você o enfeitar para deixá-lo bem bonito?  

 

3. Agora que você já fez as bolinhas de papel, cole-as dentro do número 

3, na folha de atividade. 

 

Mas, atenção! Cole as bolinhas somente dentro do espaço permitido. 

 

Complementação: 

Vamos complementar o nosso aprendizado de hoje? Assista ao vídeo 

disponível em: 

Número 3 - https://www.youtube.com/watch?v=H1VFa2ckwbQ 

 

 

       

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H1VFa2ckwbQ


 

 

 

COLE BOLINHAS DE PAPEL DENTRO DO NÚMERO 3 

 

 

NOME: ___________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: Dançando sobre o jornal 

 

Material necessário:   

✓ Algumas músicas animadas que a criança goste (também podemos 

escolher vários ritmos diferentes)  

✓ Folha de jornal (cada participante deverá ter a sua) 

 

Justificativa:   

Dançar é uma das maneiras mais divertidas e adequadas para potencializar 

a expressão do corpo humano.  

Enquanto mexem tronco, pernas e braços, as crianças aprendem sobre o 

desenvolvimento físico. Introduzir a dança, equivale a um tipo de alfabetização. 

É um ótimo recurso para desenvolver uma linguagem diferente da fala e da 

escrita, aumentar a sociabilidade do grupo e quebrar a timidez. A prioridade é 

levar a criança a ter consciência corporal e entender como o corpo dela se 

relaciona com o espaço. 

 

Objetivos:    

✓ Descobrir o próprio corpo e as possibilidades de movimento; 

✓ Estimular a criatividade e formas variadas de expressar sentimentos; 

✓ Ganhar autonomia e inteligência cinestésica-corporal; 

✓ Aumentar a sensibilidade às experiências vivenciadas; 

✓ Obter novas formas de olhar o mundo; 

✓ Trabalhar a coordenação motora, resistência, força, flexibilidade, etc.; 

✓ Ampliar a autoestima e criar elos afetivos e sociais; 

✓ Conhecer sobre a cultura, a história e o mundo através da música; 

✓ Construir a identidade individual. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Preparado para a aula de hoje? Espero que sim! 

Trouxemos uma atividade gostosa de fazer e com poucos materiais! É 

necessário fazer o corpo movimentar nessa época que estamos vivendo e a 

dança é uma excelente opção! 

Antes de começar, devemos colocar uma folha de jornal aberta no chão. 

Cada participante deverá dançar em cima da sua folha, sem encostar ou tocar 

seus pés durante a música. 

Após 30 segundos (mais ou menos), os participantes deverão dobrar o 

jornal ao meio e assim seguir o  desafio, sempre  dobrando a  folha a cada 30  
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segundos, até que um dos participantes não consiga mais dançar no seu 

espaço ou seus pés tocarem o chão! 

Mas, lembre-se! O principal não será o desafio e sim o movimento!                             

Vamos soltar a música e balançar o esqueleto! 

 

 

 

  


