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1º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

LITERATURA E ARTES
Professora: Letícia

Atividade: Contação de história
História do dia: A história das cores
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Giz nas cores primárias e secundárias
✓ Água
Justificativa:
A contação de histórias faz parte da arte. Ambas permitem aos
espectadores o encontro com um mundo paralelo ao que vivemos: o mundo da
criatividade e da imaginação.
Na infância, a criança possui de maneira aflorada a capacidade de viver
o mundo real e o imaginário usando-os como ferramenta para aguçar a sua
curiosidade. Ao ouvir histórias podemos desenvolver o desenho e a pintura, a
musicalidade, a oralidade, o pensamento, o imaginário, o faz de conta, o
brincar... São inúmeros os benefícios!
Objetivos:
✓ Desenvolver a imaginação através da contação de histórias;
✓ Aprimorar a coordenação motora;
✓ Aguçar a criatividade;
✓ Reconhecer novas técnicas de arte e diferentes materiais.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/cIvyZzDrv9k
Desenvolvimento:
Após ouvir a história contada pela professora, faça o que se pede:
➢ Selecione os gizes com as cores primárias e secundárias. Em seguida,
molhe-os com água.
➢ Para concluir, crie um lindo desenho usando os seus gizes molhados.
Complementação:
Para complementar a nossa atividade de hoje, assista ao vídeo abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=Y_woDHFY3vo
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

EDUCAÇÃO FÍSICA
Professor: Rafael Lima
Atividade: Confecção de brinquedo – SAPO SONORO
Materiais Necessários:
✓ Folha de papel
✓ Cola branca
✓ Tesoura
✓ Caneta
✓ Duas tampas de garrafa pet
Justificativa:
As atividades que envolvem coordenação são extremamente importantes
do desenvolvimento pleno das crianças.
Dentro disso, a confecção de brinquedos estimula na criança o
desenvolvimento dos aspectos sociais, dentre eles a criatividade, a autonomia e
a socialização, que são elementos essenciais para um bom convívio em
sociedade.
Objetivo:
✓ Desenvolver a coordenação motora fina;
✓ Estimular a criatividade;
✓ Desenvolver as percepções auditiva e rítmica.
Desenvolvimento:
Assista à vídeo aula com a explicação do professor Rafael. E siga as
orientações da videoaula. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=W91PciVH2VM

