25/03/21

2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
Atividade: Números e quantidades
Dever de casa: Alfabeto
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de escrever
✓ Lápis de cor ou giz de cera.
Justificativa:
Os números fazem parte da nossa vida. Estão presentes na nossa idade,
nos dias do mês, nos endereços, números de telefone e até mesmo em nossa
alimentação. Tendo em vista que nos utilizamos da linguagem numérica todo o
tempo, é necessário introduzir o conceito de número e quantidades a fim de
ampliar a visão e a compreensão das crianças.
Objetivos:
✓ Compreender o conceito de número e estabelecer relação com as
quantidades;
✓ Identificar, quantificar, reconhecer e valorizar a importância dos
numerais (0 a 9).
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/sjqPEOTwW94
Desenvolvimento:
Agora, de olho na folha de atividade!
Leve até a mão do ursinho o balão com a quantidade correspondente ao
numeral indicado em sua barriga. Pinte conforme a sequência.
Faça com bastante atenção!
Complementação:
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também aos vídeos
disponíveis em:
1. https://www.youtube.com/watch?v=qqgspjBiZEQ
2. https://www.youtube.com/watch?v=8GVYDPdntUY
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ATIVIDADE PARA SER FEITA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE

NOME: ___________________________________
 LEVE ATÉ A MÃO DO URSINHO O BALÃO COM A QUANTIDADE
CORRESPONDENTE AO NUMERAL INDICADO EM SUA BARRIGA.

 PINTE CONFORME A SEQUÊNCIA.
VERMELHO

AZUL
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DEVER DE CASA

NOME: _________________________________

 DESCOBRINDO A LETRA.
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2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

INFORMÁTICA
Professora: Mariana Panisset
Atividade: Jogo da memória e imagens dos animais
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 nossa memória.
Objetivos:
✓ Desenvolver a memória;
✓ Trabalhar a associação dos sons e imagens.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/3-pbcjOBAfQ
Desenvolvimento:
Agora que você já assistiu ao vídeo da nossa aula, clique no link abaixo
para acessar a atividade do dia.
https://www.digipuzzle.net/kids/cartoons/puzzles/memory_farm_animals_so
unds.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/infantil/index
.htm
Complementação:
Vamos assistir a um vídeo complementar sobre o som dos animais?
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=h2frc3fLXU4

