19/04/21

1º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
Atividade: Vogal I – Dia Índio
Atividade extra: Treino da escrita do nome
Obs.: O trabalho com a escrita do nome é extremamente importante. Pedimos que a
criança seja incentivada a desenvolver a escrita do nome próprio no cabeçalho de todas
as atividades da semana. E hoje, segunda-feira, especificamente, vamos treinar mais
uma vez.
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Cola branca
✓ Lantejoula
✓ Lápis de escrever
✓ Giz de cera
Justificativa:
As vogais são 5 letras (A, E, I, O, U) que estão presentes em todas as palavras da
nossa comunicação. Elas produzem a coerência e a sonoridade das palavras. Além disso,
elas formam a base das silabas. Portanto, ao apresentarmos as vogais, estamos
desenvolvendo um trabalho que se prolongará durante a vida estudantil das crianças e
que auxiliará no momento da formação de palavras.
Objetivos:
✓ Apresentar a vogal I e a sua escrita;
✓ Estimular a coordenação motora;
✓ Desenvolver músculos e articulações;
✓ Desenvolver habilidade e destreza.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/TzgEOeUsjp4
Desenvolvimento:
Após assistir ao vídeo da professora, vamos para a nossa atividade do dia?
➢ Observe o desenho do Cascão vestido de índio. Você consegue reconhecer
a letrinha que apareceu ao lado dele?
Você disse a letra I? Então você está de parabéns!
➢ Após identificar a vogal I, cole lantejoula dentro dela.
➢ Em seguida, treine a escrita da letrinha I dentro do quadrado.
➢ Para finalizar, encontre a sombra correspondente a imagem do Cascão
vestido de índio e colora-a usando giz de cera.

Complementação: Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao vídeo
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jJa7Y6UgH8E
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1º PERÍODO
ATIVIDADE EXTRA PARA SER FEITA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE

COCAR DO ÍNDIO
VAMOS CONFECCIONAR UM LINDO COCAR DE ÍNDIO?

OBSERVAÇÃO:
PARA A HORA DO ENCONTRO ESTEJA COM OS MATERIAIS
DE SUA PREFERÊNCIA PARA ENFEITAR O COCAR. VOCÊ PODERÁ
USAR GLITTER, BROCAL, LANTEJOULA, COLA COLORIDA, GIZ DE
CERA... USE A SUA IMAGINAÇÃO NA HORA DE ESCOLHER OS
MATERIAIS.
TESOURA E COLA SERÃO ESSENCIAIS DURANTE A
REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE.

Colégio Equipe
Educação Infantil
1º Período
19/04/2021
NOME: ________________________________________________________

ATIVIDADE PARA SER REALIZADA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE

EU SOU A LETRA I !

OBSERVE A IMAGEM DO ÍNDIO ACIMA E ENCONTRE A SOMBRA
DELE ABAIXO:

COLÉGIO EQUIPE JF
EDUCAÇÃO INFANTIL – 1º PERÍODO
19/04/2021

TREINANDO A ESCRITA DO NOME
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1º

1º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

EDUCAÇÃO FÍSICA
Professor: Rafael Lima
Atividade: Agilidade com balões
Material necessário:
✓ Balões
✓ 1 balde
✓ Brinquedos ou bolas de plástico (ou de meia)
Justificativa:
A Educação Física pode ser considerada um dos principais elementos da
Educação Infantil, pois, por intermédio de conteúdos aplicados de forma lúdica e
recreativa, possibilita a construção do conhecimento.
A escola, como um lugar de descobertas e de ampliação das experiências,
é um espaço onde se integra o desenvolvimento da criança. E a Educação Física
tem um papel fundamental nesse processo, pois possibilita diversidade de
experiências e situações, por meio de vivências.
Essas vivências e experiências com o corpo possibilitam que a criança
descubra seu limite, valorize seu próprio corpo, compreenda suas possibilidades
e perceba a origem de cada movimento. É a partir destas experiências que as
crianças começam a usar mais facilmente a linguagem corporal, ajudando-a no
seu desenvolvimento para a descoberta de capacidades intelectuais e afetivas.
Objetivos:
✓ Desenvolver as capacidades perceptivas do indivíduo aperfeiçoando sua
discriminação cinestésica mediante o movimento;
✓ Desenvolver o domínio psicomotor e estimular a agilidade e atenção.
Atenção
ao
vídeo
explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=8k0Z906Ph6g

do

professor:

Desenvolvimento:
1° desafio:
De joelhos, próximo aos objetos (brinquedos ou bolas) a criança deve lançar o
balão ao alto e tentar recolher os objetos antes que o balão caia.
2° desafio:
Nesse segundo momento a criança deve permanecer de pé e, após cada toque
efetuado no balão, pegar um dos objetos e colocá-lo no balde.

