16/04/21

1º PERÍODO
PLANEJAMENTO ESPECIAL – SEMANA DO LIVRO

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
Atividade: Contação de história
Livro: João e o pé de feijão
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Algodão
✓ Massa de modelar
✓ Feijão
✓ Cola
✓ Lápis de cor ou giz de cera
Justificativa:
A leitura, entre tantas coisas, possibilita a interação com o meio ambiente,
facilitando muito o processo de compreensão do mundo que nos cerca. Sendo
assim, é interessante inserir os livros na vida das crianças desde os primeiros
anos de vida. Nesse sentido, a escola cumpre um papel fundamental, pois, é nela
que as crianças passam boa parte da infância. Além disso, o hábito de ler é crucial
no desenvolvimento da linguagem escrita e linguagem oral.
Objetivos:
✓ Reconhecer que o livro é o melhor meio para crescermos na sabedoria e
inteligência;
✓ Valorizar os momentos da leitura, entendendo que é o melhor caminho para
despertar nosso conhecimento de mundo.
✓ Despertar o interesse pela leitura, fortalecendo o hábito nos estudantes e
formando leitores no ambiente escolar;
✓ Desenvolver habilidades de pesquisa oral e escrita;
✓ Instigar a curiosidade dos alunos.
✓ Diferenciar os tipos de texto;
✓ Conhecer autores e suas obras;
✓ Enriquecer o vocabulário;
✓ Estimular a imaginação e a criatividade;
✓ Desenvolver a linguagem oral e escrita.
Atenção ao vídeo explicativo da professora:
https://youtu.be/YXAu5RMejDc
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Desenvolvimento:
Após escutar a história “João e o pé de feijão”, contada pela professora,
vamos para a nossa atividade do dia?
➢ Usando giz de cera ou lápis de cor, colora a casa do gigante;
➢ Cole algodão na nuvem;
➢ Com massa de modelar e grãos de feijão, conclua a atividade fazendo
o pé de feijão.
Complementação:
Vamos reforçar nosso aprendizado plantando feijão no algodão?
1- Em um copinho de plástico, coloque um chumaço de algodão úmido;
2- Adicione o feijão em cima do algodão umedecido;
3- Lembre-se de colocar água no copinho todos os dias e de forma
moderada.
4- Coloque o copo com o feijão em um local iluminado. Em três dias você
verá as raízes surgindo.
Espero que goste da nossa atividade! Agora você pode dizer que, assim
como João, tem um pé de feijão em casa.
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JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO
- COLORA A CASA DO GIGANTE
- COLE ALGODÃO NA NUVEM
- PARA CONCLUIR, FAÇA O PÉ DE FEIJÃO USANDO MASSA DE MODELAR E
GRÃOS DE FEIJÃO
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1º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

EDUCAÇÃO FÍSICA
Professor: Rafael Lima
Atividade: Confecção de brinquedo (Corrida numérica)
Material necessário:
✓ Prato de papel
✓ Tiras de papel
✓ Caneta
Justificativa:
A criança ao desenvolver o seu ser brincante, está integrando-se ao mundo
da cultura e dos saberes, desenvolvendo o seu cognitivo, ampliando sua visão de
mundo e se constituindo como ser a partir dos ensinamentos aprendidos com a
interação social.
Objetivos:
✓ Desenvolver a coordenação motora e o equilíbrio:
✓ Estimular a criatividade e a interação.
Atenção
ao
vídeo
explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=4nJ-x3cLBT8

do

professor:

Desenvolvimento:
Após assistir ao vídeo explicativo do tio Rafael, siga as instruções
corretamente e construa o seu brinquedo.
Bom trabalho e divirta-se!

