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1º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

LINGUAGEM
Professora: Letícia
Atividade: Carnaval na floresta
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Tinta guache
✓ Cotonete
Justificativa:
Na infância a criança possui, de maneira aflorada, a capacidade de viver o
mundo real e o imaginário usando-os como ferramenta para aguçar a sua
curiosidade. Ao ouvir histórias podemos desenvolver o desenho e a pintura, a
musicalidade, a oralidade, o pensamento, o imaginário, o faz de conta, o
brincar... São inúmeros os benefícios!
Objetivos:
✓ Desenvolver a imaginação através da contação de histórias;
✓ Aprimorar a coordenação motora;
✓ Aguçar a criatividade;
✓ Reconhecer novas técnicas de arte e diferentes materiais.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/KNifqnxN-h8
Desenvolvimento:
Com a folha de atividade em mãos, faça o que se pede:
- Usando cotonete, enfeite a casa de doces da história de “João e Maria”.
- Use a sua criatividade e faça uma linda casa. Tenho certeza de que sua
atividade ficará linda!
Complementação:
Para concluir, vamos assistir a um vídeo?
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4wXvMY2uLXk
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EDUCAÇÃO FÍSICA
Professor: Rafael Lima
Atividade: Confecção de brinquedo – Cobrinha maluca
Materiais Necessários:
✓ Folhas de papel
✓ Tesoura
✓ Caneta
✓ Canudinho
Justificativa:
O ato de brincar enriquece a identidade da criança porque ela experimenta
outra forma de ser e de pensar; amplia suas concepções sobre as coisas e as
pessoas e a faz desempenhar vários papéis sociais ao representar diferentes
personagens.
Além de aprender brincando, exposições bem organizadas, farão as
crianças sentir-se valorizadas, aumentando a autoestima e reforçando a
importância da reciclagem.
Objetivo:
➢ Desenvolver a coordenação motora;
➢ Estimular a criatividade e o imaginário infantil, a integração e a
socialização.
Desenvolvimento:
Assista à vídeo aula com a explicação do professor Rafael. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=Xo4fwuycheo&feature=youtu.be
Siga as instruções e divirta-se!

