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2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
Atividade 1: Contação de história
Livro: Eu sou assim e vou te mostrar
(HEINZ JANISCH/ BIRGIT ANTONI)
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de escrever
✓ Lápis de cor
✓ Cola
✓ Tesoura (com orientação de um adulto)
✓ Papel pardo
Justificativa:
A necessidade de proporcionar aos alunos o conhecimento do corpo e
de si mesmo é fundamental para a construção da identidade, da sua
personalidade e perceber as diferenças e semelhanças existentes em cada
pessoa.
Objetivos:
✓ Conhecer as partes do corpo;
✓ Identificar as partes do corpo;
✓ Reconhecer os sentidos.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/gDUhkkDS5VE
Desenvolvimento da atividade 1:
Agora que já assistiu ao vídeo vamos começar.
Recorte e cole as partes do corpo e cole nos lugares correspondentes.
Complementação:
Vamos assistir a alguns vídeos divertidos? Disponíveis em:
1. https://www.youtube.com/watch?v=GOlRgIh6pSE
2. https://www.youtube.com/watch?v=JCiat8biDFM
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2º PERÍODO
Atividade 2: Conhecendo o seu corpo
Desenvolvimento da atividade 2:
Com a folha de papel pardo e a ajuda de um adulto, você vai fazer o
contorno do seu corpo em tamanho real.
Você pode colocar a folha no chão e deitar-se sobre ela para riscar ou
colar a folha na parede e ficar de pé (em frente a ela) para fazer o contorno.
Para concluir, identifique as partes do seu corpo escrevendo seus
nomes na folha de papel pardo. Você pode copiar os nomes da folha de
atividade. Capriche! Quero ver o seu corpo bem bonito!
Inspire-se com as imagens abaixo:

Complementação:
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao vídeo disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=WkLm5-eBuD0
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NOME: _________________________________
ARTES: ESQUEMA CORPORAL
 RECORTE AS PARTES DO CORPO NA PARTE INFERIOR DA FOLHA E
COLE NOS LUGARES CORRESPONDENTES. DEPOIS COLORA BEM
BONITO.

____________________________________________________________________________________
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2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

EDUCAÇÃO FÍSICA
Professor: Rafael Lima
Atividade: Confecção de brinquedo – Quebra-cabeça
Material necessário:
✓ Palitos de picolé
✓ Fita adesiva
✓ Canetinhas
Justificativa:
O brincar é uma atividade intrínseca ao homem, expressada de várias
formas diferentes e em diversas etapas da vida humana. Brincar de faz conta,
manusear brinquedos, jogar, são expressões que fazem parte das experiências
vividas por todos nós, sendo na infância a própria exteriorização da alegria e da
criatividade, a linguagem do espontâneo.
Objetivos:
✓ Desenvolver a coordenação motora fina;
✓ Estimular a criatividade e o imaginário infantil.
Atenção
ao
vídeo
explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=EboC4OPIzTc

do

professor:

Desenvolvimento:
Depois de assistir ao vídeo do professor Rafael, siga as instruções dadas
e construa o seu próprio quebra-cabeça.

