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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Não se esqueçam do nosso encontro on-line, na quinta-feira às 

17h30min. Esperaremos por vocês! 

 

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).  

➢ 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 
 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Leve X Pesado - Identificação 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Tinta Guache ou cola colorida na cor vermelha 

 

Justificativa:  

Desde o nascimento, a criança está imersa em um universo do qual os 

conhecimentos matemáticos são parte integrante. É na aprendizagem de 

conceitos matemáticos que as crianças desenvolvem diversas noções 

importantes para seu desenvolvimento a fim de se tornarem autônomas, capazes 

de pensar e resolver problemas. 

 

Objetivos: 

✓ Desenvolver noções de espaço;  

✓ Desenvolver a atenção e percepção;  

✓ Desenvolver a coordenação motora;  

✓ Identificar os objetos leves e pesados. 

 

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 Tia Yasmin, 

disponível em: https://youtu.be/Pg-QYw47jQU 

 

Você sabe identificar se os objetos são leves ou pesados? Por exemplo:  

A. O elefante é pesado ou leve? É muito pesado!!  

B. E a abelha? É pesada ou leve? É bem levinha.  

Essa semana vamos aprender sobre os conceitos “Leve e Pesado”, como 

você viu no vídeo. Preparado? Siga os passos: 

 

1. Imprima a folha de atividades; 

2. Nela você irá encontrar dois animais: um elefante e uma formiga; um deles é 

pesado e o outro é bem levinho. Identifique o animal pesado; 

3. Após identificá-lo, pinte-o com a tinta guache ou cola colorida na cor vermelha. 

Faça com atenção e capricho! 

  

https://youtu.be/Pg-QYw47jQU
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Complementação: 

Vamos aprender mais um pouco? Assista ao vídeo disponível em: 

1. Leve e pesado  

https://www.youtube.com/watch?v=5xm-TamFYIA 

 

2. Peso pesado  

https://www.youtube.com/watch?v=fvY8JRvkPZk 

 

3. Pesado e leve 

https://www.youtube.com/watch?v=9LghZVBvz98 
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IDENTIFIQUE O ANIMAL PESADO E PINTE-O DE VERMELHO 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME: _______________________________________________________ 
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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: 

 

 

 


