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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Não se esqueçam dos nossos encontros: eles 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).  

 

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, 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 utilizaremos matrizes.  

As matrizes serão disponibilizadas no site (diariamente) e na escola 

(semanalmente). 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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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

SEQUENCIAÇÃO 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

Atividade: Qual é a próxima figura?  

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade  

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 

Justificativa:  

 É de suma importância para o desenvolvimento cognitivo das crianças que 

elas façam atividades que exercitem atenção, percepção visual, noções de 

sequência etc.  

Ao tentar descobrir qual é a próxima figura, a criança desenvolve o raciocínio 

lógico, uma habilidade essencial para que ela consiga aumentar a sua 

capacidade de resolução de problemas. 

 
Objetivo: 

✓ Auxiliar o desenvolvimento da organização do pensamento e ideias;  

✓ Auxiliar na formação de conceitos básicos;  

✓ Fazer associações e leitura de imagens; 

✓ Trabalhar a atenção e percepção visual; 

 
Desenvolvimento:  

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

disponível em: https://youtu.be/XBrr_8OL_A0 

 

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

Procure, recorte e cole a figura que falta em cada sequência. 

 
Complementação:  

Vamos treinar mais um pouco? Divirta-se com o jogo da sequência lógica 

dos brinquedos. Disponível em: 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-sequencia-logica-frutas 

 

https://youtu.be/XBrr_8OL_A0
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-sequencia-logica-frutas
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QUAL É A PRÓXIMA FIGURA? 
 

OBSERVE AS SEQUÊNCIAS ABAIXO.  
RECORTE DA FAIXA AVULSA A FIGURA QUE ESTÁ FALTANDO  

E COLE-A NO LUGAR ADEQUADO. 
 

 

 

NOME: ________________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 

Atividade: Corrida do sopro  

 

Material necessário:  

✓ Copos descartáveis 

✓ Barbante 

✓ Linha ou fio dental 

✓ Fita crepe 

✓ Tesoura  

(sob supervisão de um adulto) 

✓ Lápis de colorir 

 

Justificativa:  

A Educação Física é de extrema importância para o desenvolvimento 

saudável das crianças. 

As várias vivências são fundamentais no processo de construção e 

aprimoramento das funções motoras do ser humano. É essencial que possamos 

oferecer a maior quantidade de experiências possíveis através de brincadeiras 

para que a criança tome propriedade e identifique suas potencialidades no ato 

de movimentar-se.    

Hoje, especificamente, trabalharemos com uma brincadeira de sopro. As 

brincadeiras de sopro, nas quais a criança sopra para mover um objeto, além de 

simples e divertidas ajudam a treinar a musculatura da face e a respiração. 

 

Objetivo:  

✓ Desenvolver e treinar a musculatura da face; 

✓ Trabalhar a respiração; 

✓ Estimular a atenção, o fortalecimento pulmonar, o trabalho em equipe, o 

sentimento de torcida, o respeito ao outro e o autocontrole (saber ganhar 

e perder). 

 

Desenvolvimento:  

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

professor Rafael, disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=WMbSV0ckTqo&feature=youtu.be 

 

Colora os carrinhos com as cores de sus preferência. 

Em seguida, um adulto precisará fazer um furo no fundo do copo plástico. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WMbSV0ckTqo&feature=youtu.be
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Agora, criança, passe a linha por dentro dos copos e prenda as 

extremidades (pode-se utilizar duas cadeiras). 

Cole os carrinhos nos copos. 

Papai/mamãe, inicie a brincadeira incentivando a criança a soprar, fazendo 

com que o copo deslize pela linha - como se estivesse em uma pista de corrida. 

 

Obs.: Sempre que possível ofereça e incentive a criança a ajudar na confecção 

dos materiais. É fundamental para seu desenvolvimento cognitivo e social.  

 

 

Algumas imagens de outras atividades de sopro: 



MOLDES PARA A ATIVIDADE DE SEGUNDA-FEIRA (21/09) 

EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

 

 

 


