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2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
Atividade: Higiene
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de escrever
✓ Tesoura (com orientação de um adulto)
✓ Cola branca
✓ Folha colorida
✓ Lápis de cor ou tinta
Justificativa:
A arte, por sua vez, é fundamental na formação das crianças, pois
representa experiências individuais. Ela é utilizada como uma ferramenta para o
desenvolvimento cognitivo, intelectual e emocional do aluno.
Objetivos:
✓ Desenvolver a atenção, concentração e observação;
✓ Desenvolver a criatividade, linguagem e gosto pela leitura;
✓ Estimular o raciocínio lógico;
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/k77DDmWhqXo
Desenvolvimento:
Agora, de olho na folha de atividade!
Faça o contorno da sua mãozinha numa folha colorida, recorte e cole na
folha de atividade. Depois, desenhe ou pinte as gotas de água caindo, com
lápis de cor ou tinta.
Capriche na atividade!
Complementação:
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também aos
disponíveis em:
1. https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk&t=21s
2. https://youtu.be/GFCDo9QtQ8E

vídeos
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2º PERÍODO
Música: Lavar as mãos
Palavra Cantada
Uma
Lava a outra
Lava uma
Lava a outra
Lava uma (Mão)
Lava a outra (mão)
Lava uma (Mão)
Lava a outra (mão)
Lava uma
Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira
Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira
Lava uma (mão)
Lava outra (mão)
Lava uma
Lava outra (mão)
Lava uma
A doença vai embora junto com a sujeira
Verme, bactéria, mando embora embaixo da torneira
Água uma
Água outra
Água uma (Mão)
Água outra
Água uma
Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira
Na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira
Lava uma (mão)
(Mão)
(Mão)
(Mão)
Água uma (mão)
Lava outra (mão)
Lava uma (mão)
Lava outra
Lava uma
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2º PERÍODO
ALGUMAS SUGESTÕES PARA DESENVOLVER A SUA ATIVIDADE:

COLÉGIO EQUIPE JF
EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO
12/03/2021

NOME: __________________________________

ARTES - HIGIENE
➢ FAÇA O CONTORNO DA SUA MÃOZINHA NUMA FOLHA COLORIDA,
RECORTE E COLE AQUI. DEPOIS, USE LÁPIS DE COR OU TINTA PARA
DESENHAR OU PINTAR AS GOTAS DE ÁGUA CAINDO.
.
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2º PERÍODO
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

