15/03/21

2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
Atividade: Encontros vocálicos
Atividade extra: Treino da escrita do nome
O trabalho com a escrita do nome é extremamente importante.
Pedimos que vocês incentivem a criança, pois o treino precisa ser feito
regularmente. A escrita do nome torna-se um marco de identificação e, por isso, é
tão valorizado. É por esse motivo que esse trabalho gera uma relação de identidade
da criança com a escrita.
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de escrever
✓ Lápis de cor ou giz de cera.
Justificativa:
As crianças começam a descobrir que através da junção das vogais e dos
sons formamos palavras. Nessa fase da alfabetização é de extrema importância a
identificação do som dos encontros vocálicos em algumas expressões que usamos
no dia a dia.
Objetivos:
✓ Conhecer e diferenciar os traçados dos encontros vocálicos;
✓ Identificar cada vogal e o som das junções;
✓ Identificar os encontros vocálicos;
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/IFlv2K6BgLQ
Desenvolvimento:
Agora, de olho na folha de atividade! Observe as imagens, resolva o enigma
e forme os encontros vocálicos. Treine bastante o som de cada palavrinha.
Complementação:
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também aos vídeos disponíveis
em: https://www.youtube.com/watch?v=3W8qyNgEFMY
https://www.youtube.com/watch?v=As2UPCuVTbA&list=PLn_0g9bnjQBAvPjMSCU
JRenDAYeGJ8Oh0
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COLÉGIO EQUIPE JF
EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO
15/03/2021

TREINANDO A ESCRITA DO NOME

➢

➢

➢

➢

15/03/21

1º

2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

EDUCAÇÃO FÍSICA
Professor: Rafael Lima

Atividade: Caçador
Material necessário:
✓ 1 pedaço de TNT
(ou qualquer outro tecido que
a criança possa utilizar)
Justificativa:
A Educação Física auxilia no processo educativo, pois assim como a
pedagogia, visa o desenvolvimento global do indivíduo. A variedade na atividade
física infantil é muito importante para a formação neural da criança, pois ela
aprende gestos motores diferentes e ganha habilidades motoras variadas.
Objetivos:
✓ Desenvolver a coordenação motora grossa, a percepção espacial e
temporal;
✓ Estimular a agilidade, a atenção e a interação social da criança.
Atenção ao vídeo explicativo do professor:
https://www.youtube.com/watch?v=GK9Lm443bSw
Desenvolvimento:
Após assistir ao vídeo explicativo do professor Rafael, como um pique pega
a criança deverá fugir do pegador.
O acompanhante da criança deverá segurar o tecido e tentar laçá-lo como
se fosse uma rede.
Observação: organize o espaço da brincadeira oferecendo maior segurança para
que a criança consiga se deslocar com maior liberdade promovendo uma
vivência que contribuirá para a percepção do ambiente e desenvolvimento as
noções de agilidade sem correr nenhum risco.

