
1º   
 
 
 
 

 

28/09/20 

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. 

Esta semana teremos um encontro extra, para reposição, na quarta-feira 

(mesmos horários). 

Obs.: Se vocês ainda não fizeram o cadastro para recebimento do link de acesso 

ao encontro, façam por favor. As orientações de como proceder para acesso aos 

encontros foi enviado aos responsáveis por e-mail e whatsapp. 

 

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 

 

ORIENTAÇÃO TEMPORAL 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

Atividade: Sequência temporal  
 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade  

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 
 

Justificativa:  

As crianças pequenas não têm uma compreensão real do conceito de 

“passado”. Sem compreender o que é “passado”, não é possível compreender o 

conceito ainda mais complexo de “futuro”. Para elas a ideia de tempo não parece 

real porque não é tangível. Elas não podem vê-lo, ouvi-lo, saboreá-lo, cheirá-lo 

ou tocá-lo.  

A orientação temporal é adquirida justamente com o tempo, e cabe aos 

educadores facilitar esse processo. Os principais benefícios para as crianças, 

nesse sentido, estão relacionados à compreensão quanto à organização do seu 

dia a dia e ao desenvolvimento dos seus hábitos cotidianos. 
 

Objetivo: 

✓ Assimilar a existência da chamada sequência de fatos, bem como do 

ontem e do amanhã; 

✓ Compreender melhor a rotina em que vivem; 

✓ Perceber que tudo acontece em um determinado tempo e, então, 

aprender a calculá-lo ou prevê-lo; 

✓ Desenvolver a noção da passagem do tempo; 

✓ Compreender os conceitos de “antes e depois”; 

✓ Trabalhar a atenção e percepção visual. 
 

Desenvolvimento:  

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

disponível em: https://youtu.be/5zVycACwxUI 

 

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

 Observe as imagens e numere-as (1 a 3) de acordo com a ordem dos 

acontecimentos. 
 

Complementação:  

Vamos treinar a atenção e orientação temporal? Assista ao vídeo disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=2scvBOD7I_0 

https://youtu.be/5zVycACwxUI
about:blank


 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

1º Período 

 

 

 
 

 

                             

                                                 
 

 
                                  

 

SEQUÊNCIA TEMPORAL 
 

OBSERVE AS IMAGENS E NUMERE-AS (1 A 3) DE ACORDO  
 

COM A ORDEM DOS ACONTECIMENTOS. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

     

NOME: ________________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 

Atividade: Fuga das bolinhas  

 

Material necessário:  

✓ Bolas de plástico ou de meia 

✓ Fita crepe   

 

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.    

 

Objetivo:  

✓ Desenvolver a coordenação motora, o equilíbrio e a agilidade; 

✓ Trabalhar a atenção e aspectos relacionados ao movimento corporal e 

sua resposta a diferentes estímulos (saltos e movimentos de 

deslocamento livres ou com pés unidos). 

 

Desenvolvimento:  

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

professor Rafael, disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=8bxgjyG3FuI&feature=youtu.be 

 

Após demarcar uma linha com a fita, explique à criança que ela deve se 

posicionar sobre essa linha podendo somente deslocar-se de um lado para outro 

ou saltar. 

Estando combinadas as regras, lance as bolinhas na direção da criança 

com objetivo que ela fuja das mesmas realizando deslocamentos laterais e 

saltos. 

 

Observação: Não utilize bolas de tênis ou de borracha rígida, a criança no 

momento da brincadeira pode saltar sobre as mesmas podendo causar algum 

acidente.                                                                                     

 

https://www.youtube.com/watch?v=8bxgjyG3FuI&feature=youtu.be

