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1º

1º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

EU, O OUTRO E O NÓS
Professora: Letícia
Atividade: Conhecendo o seu nome
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de cor ou giz de cera
✓ Lápis de escrever
✓ Ficha do nome
✓ Massa de modelar
Justificativa:
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil,
a identidade tem a função de distinguir, marcar as diferenças entre os
indivíduos, sejam elas físicas, emocionais e/ou comportamentais. Através das
relações estabelecidas nos grupos em que a criança convive, a autoimagem
começa a ser construída.
A identidade é um conceito que faz parte da ideia de distinção, de
diferença entre as pessoas, a começar pelo nome, seguido de todas as
características físicas, do modo de agir e de pensar e da história pessoal.
Objetivos:
✓ Fortalecer a identidade;
✓ Reconhecer o próprio nome;
✓ Desenvolver a autoimagem e o autoconhecimento;
✓ Desenvolver a coordenação motora
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/EccKHpoCQ1U
Desenvolvimento:
Após assistir ao vídeo da professora, faça o que se pede:
➢ Usando a sua ficha, encontre dentro dos balões as letras que
formam o seu nome e colora-os;
➢ Em seguida, tente reproduzir as letras do seu nome usando massa
de modelar e cole-as no espaço destinado na folha de atividade
Complementação:
Para complementar a nossa atividade, assista ao vídeo disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=xmlJiqH0Bfc
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1º

1º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

EDUCAÇÃO FÍSICA
Professor: Rafael Lima
Atividade: Agilidade
Material necessário:
✓ Dois cabos de vassoura
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 e a
atenção.
Atenção
ao
vídeo
explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=NMe2UR150FI

do

professor:

Desenvolvimento:
O aluno e um acompanhante deverão posicionar-se afastados um do outro.
Cada um estará segurando um cabo de vassoura apoiado no chão.
Coloquem a música para tocar e, no momento em que a música parar,
ambos deverão trocar de posição, soltando seu cabo de vassoura e tentando
alcançar o do outro participante, antes que o cabo caia no chão.
Obs.: Repetir a atividade alterando a distância entre os participantes levando a
criança a experimentar diferentes percepções quanto a espaço e tempo.

