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MATERNAL III
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES

COORDENAÇÃO MOTORA
Professora: Yasmin
Atividade: Vamos enfeitar a nuvem?
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Algodão
✓ Cola branca (sob supervisão de um adulto)
✓ Materiais de sua preferência para decorar a atividade
Justificativa:
A coordenação motora é o que ajuda o nosso corpo a se movimentar, se
equilibrar e pegar objetos. É extremamente importante desenvolvê-la.
No trabalho com a coordenação motora fina são utilizados os músculos
menores, como os das mãos e pés. Durante os primeiros anos da criança na
escola, a coordenação motora é estimulada em diversas atividades como
colagens, rasgar e amaçar papéis, desenhos e pintura, por exemplo.
Objetivos:
✓ Aprimorar a coordenação motora e o movimento de pinça;
✓ Estimular a orientação espacial;
✓ Desenvolver a imaginação e a criatividade.
Desenvolvimento:
Antes de começar a nossa atividade, assista ao vídeo com a contação da
história
“A
nuvenzinha
triste”.
Disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=4AIu0ORAi1A&list=RDCMUCzPvR5EslYq2
S-BTmxZl_iQ&start_radio=1&t=0
Agora que você já assistiu, vamos para a nossa atividade de hoje?
Na nossa folha de atividade você encontrará uma nuvem em preto e
branco. Com a ajuda de um adulto, cole pedacinhos de algodão dentro dela e,
em seguida, enfeite-a como preferir. Muito divertido, não é?
Tenho certeza que a sua atividade ficará caprichada!
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DESENVOLVENDO O MOVIMENTO DE PINÇA E A COORDENAÇÃO MOTORA

COLE ALGODÃO NA NUVEM E ENFEITE OS CORAÇÕES COMO PREFERIR.

SUPPORT MATERIAL
Preschool 1
Teacher Luísa

Dear Student and Family,

Hello!! Eu sou a Teacher Luísa e estaremos juntos nesse ano de 2021, aprendendo as
primeiras palavrinhas em inglês. Por isso, vamos assistir ao vídeo a seguir:
Preschool 1 – Welcome to our English Class: https://youtu.be/BjyKybG2Sjk

ROTEIRO DO VÍDEO

1) Welcome – Mensagem de Boas-Vindas.
2) The Hello and Goodbye Elephants – Os Elefantes Hello (Olá) e Goodbye (Tchau).
3) Hello – O Elefante ‘Hello’ está chegando na nossa aula e quando ele chega nós falamos ‘Hello’.
4) Hello Song: https://youtu.be/tVlcKp3bWH8
5) Goodbye – O Elefante ‘Goodbye’ está indo embora da nossa aula. Por isso, nós falamos
‘Goodbye’.
6) Goodbye Song: https://youtu.be/PraN5ZoSjiY

