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2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

NATUREZA E SOCIEDADE
Boas-vindas:
Olá! Queremos dar as boas-vindas a você! Assista ao vídeo disponível em:
https://youtu.be/SWKFPs9nuA8
Atividade: Identidade
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de escrever
✓ Lápis de cor
Justificativa:
A construção da identidade se dá por meio das interações da criança
com o
seu meio social. A autoimagem também é construída por meio das
relações estabelecidas nos grupos em que a criança convive. Perceber as
particularidades de cada indivíduo, o reconhecimento das diversidades,
contribui para a construção da unidade coletiva e de uma autoimagem positiva.
Objetivos:
✓ Proporcionar ao aluno a apropriação de sua própria identidade,
conhecendo a história e o significado do seu nome;
✓ Perceber a si mesmo e ao outro, identificar igualdades e diferenças
mediante as interações estabelecidas;
✓ Sentir-se valorizado e reconhecido;
✓ Enxergar-se como parte de um grupo;
Desenvolvimento:
Agora, de olho na folha de atividade!
Desenhe o seu retrato, depois escreva o seu nome.
Complementação:
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao vídeo disponível
em: https://youtu.be/0gPMEfI9p4Y
https://youtu.be/hmvA3bleloc
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IDENTIDADE
➢ COMECE DESENHANDO O SEU RETRATO. DEPOIS ESCREVA O
SEU NOME.

SEU NOME:

___________________________
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EDUCAÇÃO FÍSICA
Professor: Rafael Lima
Atividade: Rolamento
Material necessário:
✓ colchonete, baldes, bolinhas
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:
A atividade de rolar é excelente para o corpo e para o cérebro da criança,
por vários motivos, tais como:
✓ Desenvolve o sistema vestibular (auxiliando no desenvolvimento do
equilíbrio)
✓ Trabalha a consciência das linhas médias (auxiliando na coordenação
entre movimento e pensamento)
✓ Desenvolvimento sensorial (auxiliando na percepção física do ambiente
em torno)
✓ Incentivo da coordenação motora bruta (treinando força e coordenação)
✓ Propriocepção (auxiliando no desenvolvimento da percepção tátil do
espaço)
Desenvolvimento:
As crianças devem explorar os movimentos do próprio corpo, afinal, o
primeiro objeto que uma criança reconhece é seu próprio corpo.
Após organizar o espaço, estimule a criança a realizar rolamentos sobre o
colchonete levando as bolinhas de um balde para o outro.
Para a realização dessa atividade, assista ao vídeo com a explicação do
professor Rafael, disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=Z4oAgQAGpsk&feature=youtu.be

