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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. 

Obs.: Se vocês ainda não cadastraram o e-mail GMAIL para participação nos 

encontros, entre em contato com a coordenação para rápida orientação. 

 

Por favor, para a realização das atividades semanais, permaneçam atentos 

às orientações abaixo:   

➢ É extremamente importante que a criança faça as atividades propostas.  

➢ Assistam, TODOS OS DIAS aos vídeos explicativos da professora regente. 

➢ Utilizem as folhas de atividade e arquivem-nas para entrega à professora no fim 

do bimestre.  

➢ Elas são disponibilizadas no site (diariamente) e na escola (semanalmente). 

➢ Lembre a criança de escrever seu nome, em letra PALITO, nas atividades, para 

identificação da professora e treino da escrita. 

➢ 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 
 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

Atividade: Noções de simetria 
 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade  

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 
 

Justificativa:  

Trabalhar com simetria oportuniza o desenvolvimento da observação, da 

comparação, da percepção de semelhanças e diferenças entre figuras. A 

simetria faz parte do nosso cotidiano, podendo ser facilmente observada na 

natureza, em obras de artes e em outros elementos. 

A simetria é indicada para auxiliar no desenvolvimento de habilidades 

espaciais e na percepção de posição e forma da imagem. Tais habilidades são 

importantes para o desenvolvimento da leitura e da escrita, além de contribuir 

para o ensino dos numerais. 

 

Objetivo: 

✓ Explorar as noções de simetria; 

✓ Explorar a criatividade; 

✓ Exercitar a percepção e a memória; 

✓ Desenvolver a coordenação motora. 

 

Desenvolvimento:  

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

disponível em: https://youtu.be/r0uJ7NSB6_A 

 

Agora, na folha de atividade, complete as imagens desenhando o outro lado 

das figuras. 

 

Complementação:  

Para aprender um pouco mais sobre simetria, assista ao vídeo disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=C0Osxs36HVU  

 

Agora, vamos treinar? Acesse o jogo das simetrias disponível em: 

http://www.editoradobrasil.com.br/objetoslinhasepontos/cilli/tempo/matematica/i

ndex.html  

 

https://youtu.be/r0uJ7NSB6_A
https://www.youtube.com/watch?v=C0Osxs36HVU
http://www.editoradobrasil.com.br/objetoslinhasepontos/cilli/tempo/matematica/index.html
http://www.editoradobrasil.com.br/objetoslinhasepontos/cilli/tempo/matematica/index.html
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NOÇÕES DE SIMETRIA 
 

• COMPLETE AS IMAGENS DESENHANDO O OUTRO LADO DAS 
FIGURAS. MUITA CALMA E ATENÇÃO! 

 

 

    

 

 

NOME: ________________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 

Atividade: Encaixe  

 

Material necessário:  

✓ Colher de pau ou bastão 

✓ Barbante 

✓ Caneta 

✓ Garrafas (ou copos)  

 

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. É essencial 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 grossa; 

✓ Estimular a percepção visomotora em diferentes situações, a atenção e a 

persistência; 

✓ Desenvolver as habilidades motoras em ambos os braços.   

 

Desenvolvimento:  

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

professor Rafael, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=sOuPIkW_5GM&feature=youtu.be 

 

A criança deve tentar encaixar a caneta na boca da garrafa (ou copo), 

utilizando o bastão com cordão para direcioná-la.  

Realizar a atividade utilizando ambos os braços de forma alternada com 

objetivo de desenvolver a consciência corporal, como um todo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sOuPIkW_5GM&feature=youtu.be

