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1º

1º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

COORDENAÇÃO MOTORA
Professora: Letícia
Atividade: Encontrando o brinquedo escondido
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de cor
Justificativa:
O trabalho com a motricidade refinada é considerado pré-requisito
extremamente necessário para beneficiar a criança no processo de
alfabetização. Vale ressaltar que o processo de aquisição da linguagem escrita
não inicia na alfabetização propriamente. A criança deve ser estimulada a
realizar atividades que envolvam movimentos de mãos e dedos de forma que
futuramente ela tenha melhor habilidade para utilizar lápis, canetas, realizar
desenhos, entre outros.
Objetivos:
✓ Desenvolver a coordenação motora;
✓ Refinar a noção espacial;
✓ Desenvolver habilidades que contribuem para o processo da linguagem
escrita.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/cNeBgfA-t3o
Desenvolvimento:
Com a folha de atividade em mãos, faça o que se pede:
- Encontre os pontinhos que aparecem na imagem e colora-os usando as
suas cores preferidas;
- Identifique o brinquedo que aparece.
Complementação:
Para concluir, vamos assistir a um vídeo?
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2k-Lb4PSl5Y
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ATIVIDADE PARA SER REALIZADA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE

VAMOS ENCONTRAR O BRINQUEDO ESCONDIDO?
PINTE OS ESPAÇOS EM QUE APARECEM OS PONTINHOS PARA DESCOBRIR
A RESPOSTA.
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1º e 2º PERÍODOS
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES

MÚSICA
Professor: Thales Tácito
Atividade: Carnaval – O samba e seus instrumentos
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:
• Apreciação musical;
• Compreensão do folclore e cultura nacional;
• Reconhecimento do samba como um dos ritmos que compõem o
carnaval, seus instrumentos e sua importância.
Desenvolvimento da atividade:
Querida criança, assista ao vídeo do tio Thales, disponível em:
https://youtu.be/Ga9o1hqLYdw
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Teacher Luísa
Class: 1º Período
Project 1: My World – Parts of the face

Na videoaula de semana passada aprendemos as partes do nosso rosto. Agora, vamos desenhar e colorir o nosso rostinho. Faça
com capricho e esteja com a atividade feita na nossa próxima aula on-line (quarta-feira) – para correção.
Wow!! Now I know the parts of the face in English. Let’s check!!

