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22/09/20 

1º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

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).  

 

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 utilizadas matrizes.  

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

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

OS SENTIDOS DO CORPO HUMANO 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

Atividade: Os cinco sentidos - VISÃO 

 

Dever de casa: Os cinco sentidos - Visão 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade  

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 
 
 

Justificativa:  

O processo da consciência corporal acontece aos poucos e se dá através 

dos cinco sentidos. É por isso que a estimulação dos cinco sentidos é uma das 

prioridades da educação infantil. As crianças não apenas podem, como devem 

realizar atividades que permitam a elas explorar a visão, o olfato, o paladar, a 

audição e o tato. 

 

Objetivo: 
 

✓ Perceber que nosso corpo é dotado de cinco sentidos e que, através 

deles, recebemos os estímulos e sensações; 

✓ Identificar e estimular os sentidos e como cada um deles funciona; 

✓ Desenvolver o autoconhecimento; 

✓ Reconhecer e identificar os diferentes sons, cheiros, sabores, texturas e 

imagens; 

✓ Aguçar os sentidos e expressões; 

 

Desenvolvimento:  

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

disponível em: https://youtu.be/Ue0Iny40VMk 

 

Agora que você já prestou bastante atenção à explicação da professora 

sobre o sentido da visão: 

➢ Desenho o que falta para que o menino possa ver. 

➢ Circule a parte do corpo que usamos para enxergar. 
 

Complementação:  

Vamos reforçar o que aprendemos com a professora hoje? Assista em:  

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

      

https://youtu.be/Ue0Iny40VMk
https://www.youtube.com/watch?v=NxrzNcaNGeQ
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VISÃO 
 

OS OLHOS SÃO OS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA VISÃO. 
USAMOS OS OLHOS PARA VER AS COISAS AO NOSSO REDOR. 

DESENHE O QUE FALTA PARA QUE O MENINO POSSA VER. 

 
 
 

• CIRCULE A PARTE DO CORPO QUE USAMOS PARA ENXERGAR. 
 

                                           

NOME: ________________________________________________________ 
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➢ ATRAVÉS DA VISÃO, PODEMOS ENXERGAR AS COISAS.   

QUAL É A PARTE DO CORPO QUE NOS PERMITE ENXERGAR? 
 

DESENHE OU COLE UMA GRAVURA. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

➢ PINTE A CENA EM QUE A CRIANÇA ESTÁ USANDO O SENTIDO 
DA VISÃO. 

 

                         

 

NOME: ________________________________________________ 

MINHA TAREFA Colégio Equipe  

Educação Infantil 

1º Período 
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ATIVIDADE PARA SER FEITA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE                                  

 

         

REVENDO ALGUNS CONCEITOS MATEMÁTICOS 
 

➢ PINTE O ANIMAL MAIS PESADO: 
 

                                
 

 

➢ CIRCULE O OBJETO MAIS LEVE: 
 

                                                 
           ______________________________________________________________________________________ 
 

➢ DESENHE UMA PESSOA DENTRO DA CASA E UM CACHORRO 
FORA DA CASA: 

 

NOME: ________________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 
Professora: Marianna Panisset 

 
Atividade: Meios de Transporte 
 

Justificativa: 

A internet faz parte de nossas vidas e há muita coisa boa a ser aprendida 

com ela. Podemos adequar seu uso a qualquer atividade e/ou momento de 

nossa vida.  

Hoje vamos usar nossos conhecimentos e equipamentos para aprender 

mais sobre os meios de transporte.  

 

Objetivos:  

✓ Saber mais sobre os meios de transporte; 

✓ Trabalhar a coordenação motora fina; 

✓ Incentivar o raciocínio lógico e a concentração. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança! 

Assista ao vídeo explicativo da tia Marianna, disponível em: 
https://youtu.be/BO3jWIMi7o4 

 

Acompanhe as instruções propostas para o desenvolvimento desta 
atividade. Em seguida, acesse o jogo do dia utilizando o link abaixo.  

Para realizar a atividade, relacione os meios de transporte, separe-os por 
categoria, perceba as semelhanças e diferenças entre eles. 

 
Link para a atividade do dia:  
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-relacione-meios-de-transporte 

 

  
 

  

https://youtu.be/BO3jWIMi7o4
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-relacione-meios-de-transporte

