22/03/21

2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
Atividade: 22 de março – Dia Mundial da Água
Atividade extra: Treino da escrita do nome
Obs.: Para fazer fora da aula on-line
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de escrever
✓ Lápis de cor ou giz de cera.
Justificativa:
Sabemos da importância da água para a vida de todos os seres do planeta,
por isso é fundamental sensibilizar e conscientizar o aluno, atentando para o uso
racional da água e da preservação do meio ambiente, como forma de garantir
uma fonte segura.
Objetivos:
➢ Reconhecer a importância da água para a vida e suas diversas utilidades;
➢ Identificar os cuidados que devemos ter coma água potável;
➢ Conscientizar sobre o desperdício de água;
➢ Conhecer as causas da poluição da água.
Assista ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/u-l3Jw1Fi3U
Desenvolvimento:
Agora, de olho na folha de atividade!
Ligue os versos aos desenhos correspondentes. Complete e responda:
Letra inicial? Letra final? Quantas letras?
Complementação:
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao vídeo disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=HQYbLX7ieYo
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22 DE MARÇO - DIA MUNDIAL DA ÁGUA
➢ LIGUE OS VERSOS AOS DESENHOS CORRESPONDENTES.
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

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.

