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1º

1º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

LINGUAGEM
Professora: Letícia
Atividade: Identidade
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de cor ou giz de cera
Justificativa:
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil,
a identidade tem a função de distinguir, marcar as diferenças entre os indivíduos,
sejam elas físicas, emocionais e/ou comportamentais. Através das relações
estabelecidas nos grupos em que a criança convive, a autoimagem começa a
ser construída.
A identidade é um conceito que faz parte da ideia de distinção, de diferença
entre as pessoas, a começar pelo nome, seguido de todas as características
físicas, do modo de agir e de pensar e da história pessoal.
Objetivos:
✓ Fortalecer a identidade;
✓ Identificar informações pessoais (nome, idade, preferências etc);
✓ Conhecer a própria história;
✓ Desenvolver a autoimagem e o autoconhecimento;
✓ Trabalhar as diferenças pessoais.
Desenvolvimento:
Na folha de atividade, observe os brinquedos e pinte o(s) que você mais
gosta.
Complementação:
Como é bom se divertir com brinquedos!
Assista ao vídeo disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=6rCGYVZ-eGM
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1º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES

INFORMÁTICA
Professora: Marianna Panisset
Atividade: Coordenação Motora
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 trabalhar nossa
Coordenação Motora e Agilidade.
Objetivos:
✓ Oferecer um momento divertido;
✓ Exercitar a agilidade;
✓ Trabalhar a coordenação motora.
Desenvolvimento da atividade:
Querida criança! Assista ao vídeo explicativo da tia Marianna, disponível em:
https://youtu.be/0IJeQeFzz9Q
Vamos matar a saudade das nossas aulas? Acesse o link disponível abaixo e
divirta-se!
Link para a atividade:
https://www.acorujaboo.com/jogos_educativos.php
Escolha os jogos de mexer o mouse. Vamos trabalhar nossa coordenação
motora.

