11/03/21

2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
Atividade: Sequência numérica
Dever de Casa: Encontros vocálicos
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de escrever
✓ Lápis de cor ou giz de cera
Justificativa:
A sequência numérica está relacionada à contagem. Quando aprendemos a
contar, sempre associamos a objetos, e para fazê-la realizamos a leitura dos
algarismos, que são termos numéricos que compõem um número. Os números
fazem parte da nossa vida. Estão presentes na nossa idade, nos dias do mês, nos
endereços, números de telefone e até mesmo em nossa alimentação.
Objetivos:
✓ Identificar a sequência numérica;
✓ Possibilitar o desenvolvimento das percepções visuais e auditivas;
✓ Estimular a formação do conceito de número e quantidade.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/tD_ce0Wbcww
Desenvolvimento:
Agora, de olho na folha de atividade!
Observe os números e complete a sequência numérica. Escreva de 0 a 9
nos vagões do trenzinho.
Complementação:
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também aos vídeos
disponíveis em: https://www.youtube.com/watch?v=uLENwOpjglo
https://www.youtube.com/watch?v=lZa4QbKNcpk
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ATIVIDADE PARA SER FEITA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE

NOME: ____________________________________
➢ OBSERVE OS NÚMEROS E COMPLETE A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.

➢ ESCREVA DE 0 A 9 NOS VAGÕES DO TRENZINHO.
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DEVER DE CASA
NOME: ____________________________________
➢ COM ATENÇÃO, SOME AS VOGAIS E ESCREVA O RESULTADO DAS
JUNÇÕES DENTRO DAS COLMÉIAS.
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2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

INFORMÁTICA
Professora: Mariana Panisset
Atividade: Magia das cores
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 aprofundar nosso aprendizado sobre
as cores, o desenho e desenvolver nossa memória.
Objetivos:
✓ Desenvolver a cognição e a memória;
✓ Trabalhar com a capacidade de perceber o mundo e reconhecer padrões;
✓ Estimular as expressões e o raciocínio lógico.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/U_zSOhb_9-4
Desenvolvimento:
Agora que você já assistiu a videoaula de hoje, faça o download do aplicativo
de jogos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.gamekids5
Sugestão: Escolha os jogos de cores (camaleão), jogo da memória e
desenho.
Complementação:
Para complementar nossa atividade de hoje, assista ao vídeo Magia das
cores - Mundo Bita, disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=EW1Is3BVp5U

