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1º

1º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

COORDENAÇÃO MOTORA
Professora: Letícia
Atividade: Traçando pontilhados para formar uma flor
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de cor
✓ Pregador de roupa
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 e habilidades que contribuem para a
aquisição da linguagem escrita.
✓ Aprimorar o movimento de pinça;
✓ Refinar a noção espacial;
✓ Identificar o que é igual e diferente.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/ysCcWDfjicE
Desenvolvimento:
Com a folha de atividade em mãos, faça o que se pede:
- Coloque o pregador de roupa na ponta do lápis para auxiliá-lo na
preensão;
- Trace os pontilhados para formar as pétalas da flor;
- Em seguida, colora a flor.
Complementação:
Para concluir, vamos assistir a um vídeo?
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JyGg1cMgooU
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CUBRA OS PONTILHADOS. EM SEGUIDA, FAÇA UM COLORIDO BEM
CAPRICHADO NA FLORZINHA
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1º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES

INFORMÁTICA
Professora: Marianna Panisset

Atividade: Coordenação Motora com o mouse
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, mais uma vez, 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/2RDg9JmPxPk
Após assistir ao vídeo, acesse
https://www.acorujaboo.com/jogos_educativos.php e escolha alguns jogos.
Sugestões: completar, puzzle e liberados.
Essas atividades trabalham nossa coordenação motora com o mouse.

