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1º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
Professora: Letícia 

 

Atividade: Hábitos de higiene 

 

Dever de casa: Hábitos de higiene  

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade  

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 

Justificativa:  

É de suma importância desenvolver atividades que incentivem a higiene e 

a percepção dos cuidados com o corpo, a fim de promover a saúde. De acordo 

com a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, ao desenvolvermos tais 

atividades, propiciamos oportunidades “de autocuidado relacionados a higiene, 

alimentação, conforto e aparência”.  

 

Objetivos: 
✓ Reforçar hábitos que promovam a saúde; 

✓ Desenvolver a oralidade; 

✓ Perceber a necessidade de adquirir bons hábitos de higiene; 

✓ Trabalhar a coordenação motora e a percepção visual 

 

Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/HLbldjmx4vY 

 

Desenvolvimento:  

Observe e identifique em qual das cenas a Magali está escovando os 

dentes. Depois, assinale-a com um X. 

Para finalizar, encontre, na tabela de imagens, os objetos que usamos 

durante a escovação dos dentes e colora-os. 

 

Complementação:  

Para complementar a nossa atividade, assista ao vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=cnzgHAIRqmc 

https://youtu.be/HLbldjmx4vY
https://www.youtube.com/watch?v=cnzgHAIRqmc
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ATIVIDADE PARA SER REALIZADA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE 

 
FAÇA UM X NA CENA EM QUE A MAGALI APARECE ESCOVANDO OS DENTES  

 

 
 

COLORA OS OBJETOS QUE USAMOS PARA ESCOVAR OS DENTES 

 

 
 

NOME: ________________________________________________________ 
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OBSERVE A SEQUÊNCIA ABAIXO E COLORA A FIGURA DIFERENTE 
 

 

 
CIRCULE A IMAGEM QUE REPRESENTA O QUE VOCÊ DEVE FAZER APÓS AS 

REFEIÇÕES PARA MANTER OS SEUS DENTES LIMPINHOS. 
 

 

NOME: ________________________________________________________ 

DEVER DE CASA 



1º   
 
 
 
 

 

04/03/21 

1º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

INFORMÁTICA 
Professora: Mariana Panisset 

 

Atividade: Jogo de sombras  

 

Justificativa:  

A informática tem se tornado um importante instrumento de aprendizagem. 

Por meio dela, encontramos uma nova forma de aprender e enxergar o mundo. 

Ela já faz parte das nossas vidas e precisamos utilizá-la para aumentar nossos 

conhecimentos.  

Hoje vamos usá-la, mais uma vez, para estimular nossa coordenação motora 

fina e nosso raciocínio lógico.   

 

Objetivos:  
✓ Desenvolver a coordenação motora fina; 

✓ Trabalhar a agilidade com o mouse; 

✓ Estimular o raciocínio lógico e concentração. 

 

Atenção ao vídeo explicativo da professora:  

https://youtu.be/999KV06WfWo 

 

Desenvolvimento:  

Após assistir ao vídeo da professora, clique no link abaixo e divirta-se 

encaixando as figuras em suas sombras. 

 

Jogo: https://www.jogosgratisparacriancas.com/arrastar-soltar/index.php 

 

Complementação:  

Você já brincou de TEATRO DE SOMBRAS? Vamos aprender com os 

vídeos disponíveis em: 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=zyZPYmwf-M0 

2. https://www.youtube.com/watch?v=QoaZBhpoRCo 

 

Agora vamos assistir a um Teatrinho com sombras? Você vai gostar! 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bCLovaG4QeQ 
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