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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Esta semana teremos um encontro especial para nos divertirmos e 

comemorarmos juntos o DIA DAS CRIANÇAS. Escolha sua FANTASIA e venha 

brincar com a gente. Será na quinta-feira, dia 22/10 às 17h30min. 

Obs.: O link para acesso ao encontro é enviado ao e-mail cadastrado! 

 

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.  

➢ Utilizem as folhas de atividade e guardem com carinho para entrega à 

professora no momento solicitado.  

➢ Elas 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 
 

SEMANA DA CRIANÇA 
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Recordando os números  

 

Brincadeira: Passa anel 

 

Material necessário: 

✓ 3 anéis ou objetos semelhantes (de preferência objetos maiores) 

 

Justificativa:  

Tendo em vista que a Educação Infantil consiste na base da formação 

social das crianças, as brincadeiras e jogos são ótimos recursos lúdicos que 

auxiliam no desenvolvimento cognitivo e de habilidades como atenção, 

concentração, memória, imaginação, dentre outros. 

Por isso, trabalhá-las desde a infância torna-se essencial para o processo 

de aprendizagem. 

 

Objetivos: 

✓ Estimular a atenção e concentração;  

✓ Trabalhar a orientação espacial; 

✓ Relembrar os cinco sentidos; 

✓ Reconhecer os números e relacionar às quantidades; 

✓ Trabalhar os conceitos dentro x fora. 

 

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/2JXw8vf2DJo 

 

A semana está cheia de surpresas e estamos aproveitando para relembrar 

algumas brincadeiras antigas. Ontem brincamos de cabra-cega e hoje vamos 

brincar de “passa anel”.  

Mas, fique atento! A nossa brincadeira será um pouco diferente. Sigam os 

passos abaixo: 

 

1. Papai/ Mamãe separe os materiais necessários para realizar a brincadeira. 

 

 

https://youtu.be/2JXw8vf2DJo
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Nós já conhecemos os números 1 (um), 2 (dois) e 3 (três). Você se 

recorda? Hoje vamos utilizá-los para brincar de “passa anel”. 

 

2. Primeiro junte as mãos, formando uma conchinha; 

 

3. Em seguida, “passe” o anel para os demais participantes; 

 

4. Escolha um dos participantes para colocar o anel dentro das mãos dele. 

 

5. Agora chegou o momento de descobrir: Com quem está o anel?  

 

6. Espere que tentem descobrir; 

 

7. Descobriram? Agora faça o mesmo, só que dessa vez com 2 (dois) anéis. 

 

8. Conseguiram descobrir com quem estava os anéis? Tenho certeza que sim! 

 

9. Vai ficar mais difícil, mas não desanime! Faça o mesmo com 3 (três) anéis. 

 

10. Não se esqueça de realizar a contagem da quantidade dos anéis em voz alta.  

 

Divirta-se bastante! Mas atenção! Não coloque os objetos na boca. Eles 

devem ser utilizados somente na brincadeira. 

 

Complementação: 

E se você conhecer mais um pouco sobre a nossa brincadeira do dia? 

Assista aos vídeos disponíveis em: 

1. Passar Anel 

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

 

2. Brincadeira Passar Anel 

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