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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos para aprender cada vez mais. Não se esqueçam do 

nosso encontro on-line na quinta-feira às 17h30min. 

 

Por favor, 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. 

➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas deverão 

ser entregues à professora no fim do bimestre.  

➢ Escreva o nome da criança, em letra PALITO, no canto superior esquerdo da 

folha, 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 

 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professora: Franciane 

   

Atividade: Em cima X Embaixo  
 

Material necessário:    

✓ Não é necessário material previamente separado, vamos observar os 

objetos já dispostos em casa. 
 

Justificativa:  

O desenvolvimento da noção espacial nas crianças condiciona sua 

localização no ambiente em que se encontra e sua aprendizagem na escola e na 

vida.  À medida que desenvolve a noção espacial, a criança começa a criar a ideia 

de seu próprio corpo e da sua dimensão corporal, ampliando a concepção de 

mundo. 
 

     Objetivos: 

✓ desenvolver a orientação espacial; 

✓ identificar objetos em relação a outros e ao espaço; 

✓ desenvolver a percepção, a atenção e a concentração; 

✓ aumentar o vocabulário. 
 

Desenvolvimento da atividade:  

Antes de iniciarmos a atividade, assistiam ao vídeo explicativo da tia Fran 

disponível em: https://youtu.be/_8txtZBlAUA 
 

Para a execução desta atividade, não necessitaremos de materiais pré- 

estabelecidos. 

Para memorizarmos este novo conceito, você precisará apenas observar 

na sua casa os objetos que estão em cima ou embaixo de outros.  

Por exemplo, vá com a mamãe no seu quarto e olhe bem para a sua cama: 

o que está em cima dela? Embaixo da cama tem alguma coisa? 

Agora, vá para a cozinha e me diga se em cima da mesa tem algum objeto. 

Embaixo da pia tem alguma coisa guardada? 

Observe o máximo de objetos que você conseguir, pelos cômodos da sua 

casa.Já, já você vai estar sabendo bem. Tenho certeza! 
 

Complementação: 

• Vamos aprender mais um pouco deste conceito, assista a este vídeo bem 

legal: https://www.youtube.com/watch?v=2vewd7ODbr4 

• Vamos assistir mais um? Vamos aprender sobre os conceitos Em cima e 

embaixo: https://www.youtube.com/watch?v=39xUWclS5DE   

 

https://youtu.be/_8txtZBlAUA
https://www.youtube.com/watch?v=2vewd7ODbr4
https://www.youtube.com/watch?v=39xUWclS5DE
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: Trabalhando com a noção de peso  

 

Material necessário:   

✓ Um cabide, um apoio para esse cabide (pode-se fazer como na foto 

explicativa abaixo ou em uma maçaneta de porta ou de guarda-roupa) 

✓ Dois copos plásticos 

✓ Dois pedaços de barbante ou qualquer fio ou linha que tenha em casa) 

✓ Dois potes 

✓ Uma cadeirinha ou qualquer suporte para colocar os potes 

✓ Uma colherzinha de plástico 

✓ Areia colorida (caso prefira pode ser: arroz, feijão, farinha, pedrinhas, 

terra...) 

 

Justificativa:   

A Educação Física é um conteúdo extremamente importante para o 

desenvolvimento de diversas habilidades.  

Por isso é tão importante trabalharmos com ela desde a Educação Infantil. 

Através de atividades dinâmicas e interativas, não só desenvolvemos tais 

habilidades, mas ensinamos regras e valores para o convívio saudável em 

sociedade. 

 

Objetivos:    

✓ Trabalhar de forma lúdica várias descobertas e aprimoramentos na noção 

espaço e tempo; 

✓ Desenvolver a coordenação óculo manual, o equilíbrio, a movimentação 

com precisão de membros superiores, a concentração e o raciocínio. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Para desenvolver essa atividade, devemos primeiramente apoiar o cabide 

para que tenha a função de um pêndulo.  

Faça um furinho em cada lado de cima do copo, para podermos passar o 

fio nesse copo, amarrarmos nos dois lados e pendurar esse fio no cabide. 

Em seguida, coloque o material a ser utilizado dentro de dois potes (não há 

necessidade de muito).  

Com a colher, vá colocando o material em um copo (apenas a metade), 

demonstrando a criança como fazer e deixando que participe de todo processo. 
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           Explique à criança que ela deverá encher o copo até ficar igual ao outro 

que está vazio ou até ficar na mesma altura que o outro (com o material dentro). 

            A partir do momento que a criança entender a brincadeira, podemos 

repetir até que haja interesse e ainda variar a quantidade de material que está 

no peso (varie entre mais e menos quantidade). 

           E como um passe de mágica, ao ficar com os copos com a mesma 

quantidade de material, o cabide vai ficando reto (horizontal)! Eles fazem a 

mágica! Gostam muito! 

          Vamos proporcionar esses momentos de descobertas com nossos 

maiores presentes: nossos filhos! 

 

Obs.: Nessa atividade, assim como em quase todos os momentos que passamos 

com nossos filhos, não devemos deixá-los sozinhos! Fique sempre perto e 

atento! 

     

Imagem modelo: 

 

 

 


