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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 17h. 

 

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. 

➢ Façam o DEVER DE CASA com capricho. 

➢ 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.  

➢ As matrizes referentes às atividades de Inglês, também estarão disponíveis 

na escola. 

➢ 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 
 

DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR  
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Vamos desenvolver habilidades através do movimento de pinça? 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Cola branca (para uso de um adulto) 

✓ Pinça (sob supervisão de um adulto) 

✓ Grãos 

 

Justificativa: 

As mãos das crianças funcionam como uma importante ferramenta de 

aprendizado. Através delas o aluno pode construir e criar o que imagina, se 

expressar e tocar em tudo que está a sua volta. O movimento de pinça é 

importante, pois inicialmente auxiliará nos rabiscos com giz de cera, com os 

gestos realizados e, posteriormente, na maneira correta de pegar o lápis de 

escrever para iniciar uma escrita.  

 

Objetivos:  

✓ Desenvolver o movimento de pinça; 

✓ Estimular a coordenação motora; 

✓ Aprimorar a noção espacial. 

 

Desenvolvimento: 

Olá! Tudo bem com você? Antes de começar a atividade, assista ao vídeo 

da professora, disponível em: https://youtu.be/BD4BD6eyCVI 

 

No vídeo de hoje nós fizemos uma brincadeira muito divertida utilizando 

uma pinça e tampinhas de garrafa pet.  

Para a nossa atividade em folha, continuaremos desenvolvendo o 

movimento de pinça. Vamos começar? 

Inicialmente, peça a ajuda de um adulto para escolher um tipo de grão 

que vocês tenham disponível em casa. Você pode usar milho ou feijão, por 

exemplo.  

Depois de terem escolhido, passe cola dentro de todo o círculo na nossa 

folha de atividade.  

Em seguida, utilizando uma pinça, pegue um grão de cada vez e coloque-

o em cima da cola, a fim de colá-lo no interior do círculo. Você terá finalizado a 

sua atividade quando o seu círculo estiver com muitos grãos colados dentro.  

https://youtu.be/BD4BD6eyCVI
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Use a sua concentração e a calma para concluir essa atividade. Um beijo 

e até a próxima.  

 

Complementação: 

Pra esta atividade precisamos de muita calma e paciência, não é mesmo? 

A paciência é importante para diversas atividades da nossa vida. Assista ao 

vídeo disponível abaixo! 

https://www.youtube.com/watch?v=qpzK97Ly-CA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qpzK97Ly-CA


             
 
 

 
 
 

 

DESENVOLVENDO O MOVIMENTO DE PINÇA 

 

PASSE COLA NO CÍRCULO ABAIXO E, UTILIZANDO UMA PINÇA, COLE GRÃOS DENTRO DELE. 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 
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NOME: ______________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 
Professora: Marianna Panisset 

 
Atividade: O cultivo das árvores  

 
Justificativa: 

A internet faz parte de nossas vidas e há muita coisa boa a ser aprendida com 

ela. Podemos adequar seu uso a qualquer atividade e/ou momento de nossa vida.  

Hoje vamos usar nossos conhecimentos e equipamentos para falar de um 

assunto muito importante: o Meio Ambiente. 

 

Objetivos:  

✓ Oferecer um momento divertido; 

✓ Exercitar a coordenação motora; 

✓ Desenvolver o raciocínio lógico; 

✓ Trabalhar o tema “meio ambiente”. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança! Assista ao vídeo explicativo da tia Marianna, disponível em: 

https://youtu.be/kc1RAxvbGV0 

 

Preste muita atenção e acesse o link disponível abaixo para realizar a 
atividade. Divirta-se! 

 
Link para a atividade: https://www.youtube.com/watch?v=u9LvPACZQCw 
 
Vídeo complementar: 
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=8155 
 

 

https://youtu.be/kc1RAxvbGV0
https://www.youtube.com/watch?v=u9LvPACZQCw
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=8155

