29/03/21

2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
Atividade: Formas geométricas
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:
É importante propiciar à criança a visualização, exploração e manuseio de
objetos que compõe o universo das formas geométricas, para que assim, elas
possam identificá-las.
As formas geométricas estão em todas as coisas ao nosso redor. Elas estão
presentes nas construções, nas ruas, nos brinquedos, nos objetos em casa, nos
alimentos.
Objetivos:
✓ Fazer com que a criança conheça as formas que estão presentes em todos
os ambientes em que vive;
✓ Identificar e nomear as formas geométricas;
✓ Desenvolver o raciocínio lógico.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/gKIh7IcfLRM
Desenvolvimento:
Agora, de olho na folha de atividade!
1. Pinte as formas de acordo com a legenda.
2. Encontre as formas escondidas e escreva as quantidades.
Complementação:
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também aos vídeos
disponíveis em: https://www.youtube.com/watch?v=0oS8PAnLK0c
https://www.youtube.com/watch?v=co_p2-x9QJk
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ATIVIDADE PARA SER FEITA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE

NOME: ___________________________________
➢ PINTE AS FORMAS DE ACORDO COM A LEGENDA.
AZUL

VERMELHO

AMARELO

➢ ENCONTRE AS FORMAS ESCONDIDAS E ESCREVA AS QUANTIDADES:

CÍRCULO

QUADRADO

TRIÂNGULO

RETÂNGULO
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TREINANDO A ESCRITA DO NOME

➢

➢

➢
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EDUCAÇÃO FÍSICA
Professor: Rafael Lima
Atividade: Batalha das bolinhas
Material necessário:
✓ Bolinhas (plástico, de meias, de papel)
✓ Fita crepe
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 consciência corporal, agilidade, o tempo de reação,
controle da força e precisão.
Atenção ao vídeo explicativo do professor: (193) EDUCAÇÃO FÍSICA 1P e
2P- Colégio Equipe JF - professor Rafael - YouTube
Desenvolvimento:
Nesse primeiro momento, você deverá utilizar algum móvel ou construir,
utilizando cadeiras e um lençol um local que possa servir de abrigo (castelo).
Lance as bolinhas na direção da criança incentivando-a a fazer o mesmo.
Vocês podem criar personagens! Histórias são sempre muito divertidas,
enriquecem o imaginário infantil e envolvem a criança.
No segundo Momento, delimite o espaço onde você e seu filho devem
permanecer utilizando a fita crepe ou outra marcação. Explique para a criança que
ela só pode realizar os movimentos dentro do local determinado.

