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1º

1º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
Professora: Letícia
Atividade: Está chegando a Páscoa
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Canetinha
✓ Pratinho de papelão ou um pedaço de papelão
✓ Folha A4 rosa e branca
Justificativa:
Ao apresentarmos 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:
✓ Apresentar datas comemorativas: Páscoa;
✓ Desenvolver a imaginação e a criatividade;
✓ Estimular a coordenação motora;
✓ Aprimorar músculos e articulações;
✓ Desenvolver habilidade e destreza.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/IvdMD2aB2Nk
Desenvolvimento:
Após assistir ao vídeo da professora, faça o que se pede:
➢ No pratinho de papelão, usando canetinha, desenhe o rosto do
coelho.
➢ Faça as orelhas do coelhinho usando as folhas A4 nas cores
branco e rosa.
➢ Aproveite a folha rosa para fazer o bigode do coelho.
➢ Enfeite o seu coelhinho da Páscoa e deixe-o lindo. Use a sua
criatividade para isso.
➢ Cole o seu coelhinho na folha de atividade do dia.
OBS: Se você não tiver pratinho em casa, você pode usar um pedaço de
papelão, cortado em círculo, para fazer o rosto do coelho. Lembre-se de pintálo de branco ou colar uma folha branca em cima do papelão, tudo bem?
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Segue abaixo uma imagem para você se inspirar:
Imagem modelo:

Complementação:
Para complementar a nossa atividade, assista ao vídeo disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=BkcJgW1nkCQ

Colégio Equipe
Educação Infantil
1º Período
31/03/2021
NOME: ________________________________________________________

COELHINHO DA PÁSCOA
O QUE TRAZES PARA MIM?
1 OVO, 2 OVOS, 3 OVOS ASSIM
1 OVO, 2 OVOS, 3 OVOS ASSIM
COELHINHO DA PÁSCOA
QUE COR ELES TÊM?
AZUL, AMARELO E VERMELHO TAMBÉM
AZUL, AMARELO E VERMELHO TAMBÉM

Colégio Equipe
Educação Infantil
INGLÊS
31/03/2021
NAME: ______________________________________

Teacher Luísa
Class: 1º Período

EASTER
Essa atividade será realizada na aula online, do dia 31/03. Para sua realização será necessário
o uso da tesoura. Pedimos, se possível, que o responsável esteja perto para ajudar o aluno.
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INFORMÁTICA
Professora: Mariana Panisset
Atividade: Ovos de Páscoa
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 a Páscoa e os
números.
Objetivos:
✓ Desenvolver a criatividade, a observação e atenção;
✓ Trabalhar a concentração e agilidade;
✓ Aprender os números.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/1Nw-vXaek_w
Desenvolvimento:
Agora que você já assistiu ao vídeo da nossa aula, vamos para a nossa
atividade? Clique no link de jogo disponível abaixo e divirta-se!
http://www.escolagames.com.br/jogos/coelhoDaPascoa/?deviceType=computer
Complementação:
Assista aos vídeos sugeridos abaixo para aprendermos mais sobre a
Páscoa.
1. Música: Páscoa sem chocolate
https://www.youtube.com/watch?v=7h84FS3GWZY
2. História: Coelho não bota ovo
https://www.youtube.com/watch?v=clxS4Fhcmso

