09/02/21

MATERNAL III
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES

COORDENAÇÃO MOTORA
Professora: Yasmin
Atividade: Rasgando papel
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Revistas e jornais usados
✓ Cola branca (para uso adulto)
Justificativa:
A coordenação motora deve ser estimulada desde a educação infantil,
mesmo que indiretamente, uma vez que, o seu desenvolvimento permite dominar
o ambiente e propicia a aquisição de habilidades e manuseio de diferentes
objetos. Ainda assim, atividades motoras como correr, pular e andar fazem parte
do cotidiano das crianças e permitem o domínio do próprio corpo e do espaço.
Objetivos:
✓ Ampliar o vocabulário;
✓ Estimular a orientação espacial
✓ Desenvolver coordenação viso-motora e a percepção visual;
✓ Trabalhar a coordenação motora.
Desenvolvimento da atividade:
Atenção!
Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda são fundamentais para a
realização das nossas atividades.
Vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/G3N961SrOow
Na atividade de hoje vamos rasgar papel. O movimento que realizamos
ao rasgar o papel é muito importante para o nosso desenvolvimento motor.
Na folha de atividade você irá encontrar um guarda-chuva. Ele está tão
branquinho! Rasgue a revista / jornal em pedaços e, em seguida, cole-os no
guarda-chuva.
Complementação:
Depois de realizar atividade, vamos mexer o corpinho com uma música
bem animada? Assista ao vídeo disponível em:
1. Bob Zoom - Estátua
https://www.youtube.com/watch?v=UAcshn4Keuc
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MATERNAL
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES

MÚSICA
Professor: Thales Tácito
Atividade: Carnaval – Escolinha de samba de panela
Justificativa:
A música tem um papel muito importante na vida e principalmente na
educação das crianças. A musicalização traz um processo de conhecimento, que
desenvolve a sensibilidade, criatividade, senso rítmico, imaginação, memória,
respeito ao próximo, socialização e afetividade.
A música na Educação Infantil se mostra como um jeito mais dinâmico
de envolver as crianças ao aprendizado, favorecendo a autoestima, gosto e
senso musical. Ou seja, desenvolve diversas habilidades e benefícios para a
vida.
Na atividade de hoje, nos utilizaremos da música para festejar o
carnaval, divertir o nosso dia e aprender um pouco mais.
Objetivos:
• Desenvolvimento dos processos musicais e criativos;
• Apreciação musical;
• Desenvolvimento da atenção e coordenação motora.
Desenvolvimento da atividade:
Querida criança, assista ao vídeo do tio Thales, disponível em:
https://youtu.be/sEyuRJzpYQI
OBS: Ao fim do vídeo, repita-o utilizando utensílios domésticos para acompanhar
a canção.
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Teacher Luísa

Class: Maternal
Project 1: My World – Hello and Goodbye
Na videoaula de semana passada, conhecemos os elefantes ‘Hello’ and ‘Goodbye’.
Agora nós iremos colorir o ‘hello’ de ‘red’ (vermelho) e o ‘Goodbye’ de ‘blue’ (azul). Faça com
capricho e esteja com ela na nossa próxima aula on-line (quarta-feira) – para correção.
LET’S COLOR THE ELPHANT.

