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COORDENAÇÃO MOTORA
Professora: Yasmin
Atividade: Colorindo a Borboleta
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Materiais diversos
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-motor;
✓
Trabalhar a atenção e a percepção visual e a coordenação motora.
Atenção
para
o
vídeo
https://youtu.be/HzhJxwpkJxM

explicativo

da

professora:

Desenvolvimento da atividade:
Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda são fundamentais para
a realização das nossas atividades.
Na atividade de hoje, vamos treinar a nossa
coordenação motora colorindo uma linda borboleta.
Na folha de atividades você encontrará uma linda
borboleta. Ela está tão apagadinha. Coitada! Vamos
deixá-la mais colorida?
Com o giz de cera (ou outro material que tiver disponível), colora-a.
Complementação:
Você conhece a música da borboletinha? Vamos assistir ao vídeo, disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU
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EDUCAÇÃO FÍSICA
Professora: Joseane Padoan
Atividade: Estrelinhas voadoras
Materiais necessários:
✓ Peneira grande (ou qualquer utensílio plástico
de peso leve para que a criança movimente
com facilidade)
Justificativa:
A Educação Física é um conteúdo extremamente importante para o
desenvolvimento de diversas habilidades.
Hoje nossas crianças irão movimentar! Não pode deixar o papel cair!
Brincando e gastando energia ao mesmo tempo, e ainda, trabalhando a
noção espaço temporal ao movimentar e pegar o papel com o objeto,
coordenação motora geral e viso motora, agilidade e imaginação! Um simples
papel pode virar estrelas que caem do céu!
Objetivos:
✓ Trabalhar a coordenação motora;
✓ Desenvolver noções de espaço e temporal.
Desenvolvimento da atividade:
Para a realização da atividade, assista ao vídeo da Tia Josi, disponível em:
https://youtu.be/L3Qw7Ivj3nY
Assistam juntos e sigam as instruções exatamente como foram passadas
pela professora.
Um adulto, ou até mesmo uma criança maior deverá soltar um papelzinho
de cada vez para ser pego (pela criança) com a peneira antes que caia no chão.
Se cair não tem problema, vamos tentando e brincando, deixando sempre
que a criança pegue.
Obs.: Se quiserem incrementar a brincadeira, poderão usar ver papéis coloridos
e definir a cor dos papeis que a criança deverá pegar!
Essa é uma atividade é muito simples, para gastar bastante energia e
deverá durar enquanto a criança estiver motivada! Boa diversão!
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Complementação:
Vamos terminar nossa atividade movimentando nosso corpo? De forma
bem animada, cliquem no link abaixo e incentive a criança a ir mexendo o corpo
como solicitado no vídeo. Divirtam-se!
https://www.youtube.com/watch?v=spN1wLGbVCA

