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2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

MATEMÁTICA
Atividade: Números e quantidades
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de escrever
✓ Lápis de cor
Justificativa:
Tendo em vista que nos utilizamos da linguagem numérica todo o tempo,
é necessário introduzir o conceito de números e quantidades às crianças a fim
de ampliar a visão e compreensão do mundo que as cercam.
Objetivos:
✓ Trabalhar a visualização, o reconhecimento, a relação número/quantidade
e a escrita dos números.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/PEQk-b7WN1c
Desenvolvimento:
Agora, de olho na folha de atividade!
Cubra os numerais de 0 a 9. Continue fazendo bolinhas nas joaninhas de
acordo coma quantidade indicada
Complementação:
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao vídeo disponível
em: https://youtu.be/LPHHe31GwIs
https://youtu.be/8GVYDPdntUY
ATIVIDADE EXTRA: ESCRITA DO NOME
Observação específica a respeito dessa atividade
Querida família, temos que ressaltar, mais uma vez, a importância do trabalho
desenvolvido com a escrita do nome.
Esta atividade será oferecida ao longo de nossas atividades.
Ao menos uma vez por semana, essa atividade fará parte
do nosso planejamento diário.
Pedimos que vocês incentivem a criança a fazê-la, pois o treino da
escrita do nome precisa ser feito regularmente.
A escrita do nome torna-se um marco de identificação e, por isso, é tão
valorizado. É por esse motivo que esse trabalho gera uma relação de identidade
da criança com a escrita.
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ATIVIDADE PARA SER FEITA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE

NOME: ____________________________________
➢ CUBRA OS NUMERAIS DE 0 A 9, SEGUINDO A DIREÇÃO DAS SETAS.

➢ CONTINUE FAZENDO BOLINHAS NAS JOANINHAS DE ACORDO COM A
QUANTIDADE INDICADA EM CADA UMA DELAS.
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TREINANDO A ESCRITA DO NOME
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EDUCAÇÃO FÍSICA
Professor: Rafael Lima
Atividade: Agilidade
Materiais Necessários:
✓ Utilizar dois lenços ou guardanapos de papel
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 as capacidades perceptivas do indivíduo aperfeiçoando sua
discriminação cinestésica mediante o movimento;
➢ Trabalhar o domínio psicomotor e estimular a agilidade e atenção.
Desenvolvimento:
Assista à vídeo aula com a explicação do professor Rafael. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=N0bWjWPglOw&feature=youtu.be
Determine certa distância, dois metros ou um pouco mais.
A criança deverá permanecer de frente para o adulto que conduzirá a
atividade.
Ambos devem estar com um lenço em uma das mãos e, ao sinal, deverão
lançá-lo para o alto e rapidamente tentar pegar o lenço do companheiro antes
que possa cair no chão.
Siga as instruções e divirta-se!

