18/03/21

2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
Atividade: Revisão dos números de 0 A 9
Dever de casa: Revisão do alfabeto
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de escrever
✓ Lápis de cor ou giz de cera
Justificativa:
Os números representam muito mais do que uma forma de se medir ou
quantificar o que existe ao nosso redor, assim, une o conceito quantificador do
abstrato á sua respectiva correspondência no concreto.
Estas atividades iniciais auxiliam a criança na construção do conceito de
número, bem como a relacionar o numeral à quantidade referente.
Objetivos:
✓ Identificar a sequência numérica;
✓ Treinar a grafia dos numerais;
✓ Realizar a contagem oral;
✓ Relacionar números e quantidades.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/ILkqhFFFrIo
Desenvolvimento:
Agora, de olho na folha de atividade!
Escreva em cada quadrinho o numeral correspondente a quantidade de
elementos em cada conjunto. Complete a sequência nos balões. Qual é o
primeiro número da sequência? Qual é o último número da sequência?
Faça com bastante atenção!
Complementação:
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também aos vídeos disponíveis
em: https://youtu.be/eSPWV2-QNFw
https://youtu.be/kFXH2YLsOak
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ATIVIDADE PARA SER FEITA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE

NOME: ____________________________________
➢ ESCREVA EM CADA

O NUMERAL CORRESPONDENTE À QUANTIDADE DE

ELEMENTOS EM CADA CONJUNTO.

➢ COMPLETE A SEQUÊNCIA NOS BALÕES.

➢ QUAL É O PRIMEIRO NÚMERO DA SEQUÊNCIA?

➢ QUAL É O ÚLTIMO NÚMERO DA SEQUÊNCIA?
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DEVER DE CASA
NOME: ___________________________________
➢ ESCREVA A LETRA INICIAL DE CADA DESENHO E COMPLETE O
ALFABETO.
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1º

2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

INFORMÁTICA
Professora: Mariana Panisset
Atividade: Metade X Inteiro
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 utilizar nossos conhecimentos para trabalhar os conceitos
PERTO X LONGE.
Objetivos:
✓ Desenvolver o pensamento lógico, a observação e atenção;
✓ Aprender os conceitos matemáticos METADE X INTEIRO.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/vqZ8ApGOTUo
Desenvolvimento:
Agora que você já assistiu ao vídeo da nossa aula, clique no link abaixo
para juntar as metades para formar um inteiro.
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=14008
Complementação:
1. Assista ao vídeo sobre os conceitos matemáticos que aprendemos hoje.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qmFzJarPr7Y
2. Perto e longe - disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=3XRAHEGG7Sk&t=14s

