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1º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
Professora: Letícia
Atividade: As sombras
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de escrever
✓ Pregador de roupa
✓ Lápis de cor ou giz de cera.
Justificativa:
Ao desenvolvermos atividades com sombras, oportunizamos novas
percepções às crianças, além de possibilitarmos que elas descubram novos
fenômenos da ótica, como os reflexos.
O contato com sombras, luzes e reflexos, permite que os alunos
estabeleçam novas conexões, enfocando as diferenças e semelhanças,
levantando novas hipóteses e experimentando novas possibilidades.
Objetivos:
✓ Desenvolver a percepção visual
✓ Aprimorar a imaginação e a criatividade
✓ Despertar diferentes sensações
✓ Estimular a curiosidade para novos aprendizados
✓ Promover vivências que contemplem diversas linguagens e formas de
expressão
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/z0svhDhEFEo
Desenvolvimento:
Observe a borboleta no centro da atividade. Encontre a sombra
correspondente a ela e, em seguida, circule-a.
Para finalizar, colora a borboleta Filomena.
Complementação:
Para complementar a nossa atividade, assista ao vídeo disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=VwNYnj8vam0
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ENCONTRE A SOMBRA CORRETA DA BORBOLETA FILOMENA E CIRCULE-A.
EM SEGUIDA, COLORA A BORBOLETA.
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1º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

EDUCAÇÃO FÍSICA
Professor: Rafael Lima
Atividade: Tempo de reação
Materiais Necessários:
✓ Utilizar dois copos e bolinhas de borracha ou de ping pong
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;
✓ Aperfeiçoar sua discriminação cinestésica mediante o movimento
✓ Desenvolver 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=dPOirp4-WcQ&feature=youtu.be
Determine certa distância, dois metros ou um pouco mais. A criança deve
permanecer de frente para você.
Lance algumas bolinhas na direção da criança, ela deve tentar através da
percepção de tempo e reação tentar recolher a bolinha com o copo. Alternar o
movimento em ambos os braços.
Em um segundo momento, oferecer a criança um segundo copo. Agora,
deve-se tentar recolher duas bolas lançadas ao mesmo tempo.
Na próxima etapa vamos lançar as bolinhas quicando, a percepção de
tempo e espaço serão diferentes estimulando a criança a adaptar-se quanto à
resposta ao estímulo.

