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2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

LITERATURA
Atividade: Contação de História
Livro do dia: Camila e a volta às aulas
Nancy Delvaux/Aline de Pétigni
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de escrever
✓ Lápis de cor
Justificativa:
Contar histórias para crianças contribui para o desenvolvimento da
linguagem, uma vez que amplia o universo de significados e ajuda no
desenvolvimento da criatividade e raciocínio lógico.
A arte, por sua vez, é fundamental na formação das crianças, pois
representa experiências individuais. Ela é utilizada como uma ferramenta para o
desenvolvimento cognitivo, intelectual e emocional do aluno.
Objetivos:
✓ Desenvolver a criatividade, linguagem e gosto pela leitura;
✓ Estimular o raciocínio lógico;
✓ Estimular a concentração.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/Vi3sEZnzupg
Desenvolvimento:
Agora que já assistiu ao vídeo vamos começar.
Siga os passos:
- Encontre os 7 erros entre as imagens.
- Ajude Camila a encontrar o caminho da escola.
- Colora o brinquedo que Camila levou para a escola.
Complementação:
Vamos cantar junto e aprender uma linda música sobre a volta às aulas online? Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ObuWRCtxxkU
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ATIVIDADE RELACIONADA À HISTÓRIA: CAMILA E A VOLTA ÀS AULAS

➢ VAMOS ENCONTRAR AS 7 DIFERENÇAS ENTRE AS IMAGENS.

➢ AJUDE CAMILA A ENCONTRAR O CAMINHO DA ESCOLA.

➢ COLORA O BRINQUEDO QUE CAMILA LEVOU PARA A ESCOLA.
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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!

