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1º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
Professora: Letícia
Atividade: 22 de março – Dia da água
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de cor ou giz de cera
Justificativa:
Ao desenvolvermos o trabalho com as datas comemorativas, estamos
oportunizando que a criança tenha acesso a sua cultura, a sua história, além de
permitirmos o aprimoramento de seus conhecimentos acerca do mundo social e
cultural. Além disso, podemos despertar a curiosidade, a imaginação e a
criatividade através da apresentação destas datas.
Objetivos:
✓ Reconhecer a importância da água para a vida;
✓ Compreender a necessidade de se economizar a água;
✓ Conscientizar sobre preservação e não poluição da água;
✓ Estimular a coordenação motora;
✓ Desenvolver músculos e articulações;
✓ Desenvolver habilidade e destreza.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/4DPIwjkyehk
Desenvolvimento:
Após assistir ao vídeo da professora, faça o que se pede:
➢ Observe as cenas dentro dos quadrinhos;
➢ Identifique em quais cenas os personagens estão promovendo ações,
a fim de economizar a água e colora-as.
Lembre-se de fazer o colorido dentro dos espaços delimitados e com muito
capricho. Eu tenho certeza de que você consegue!
Complementação:
Para complementar a nossa atividade, assista ao vídeo disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=BIV5VXPHp-k
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COLORA APENAS O QUE DEVEMOS FAZER PARA ECONOMIZAR ÁGUA.
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EDUCAÇÃO FÍSICA
Professor: Rafael Lima
Atividade: Personagem de vídeo game
Material necessário:
 Folhas de papel colorido
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 as capacidades perceptivas do individuo;
 Aperfeiçoar a discriminação sinestésica mediante o movimento;
 Trabalhar o domínio psicomotor;
 Estimular a agilidade e atenção.
Atenção
ao
vídeo
explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=W6M5jGpK6Fc

do

professor:

Desenvolvimento:
Posicionar as folhas no chão seguindo as orientações do vídeo.
1. A criança deve realizar saltos sobre os papeis seguindo a sequência de
movimentos como se estivesse participando do jogo.
2. Realizar a sequência também utilizando as mãos, contribuindo com o
desenvolvimento e a percepção corporal.

