22/04/21

1º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
Atividade: Número 2
Dever de casa: Número 2
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de escrever
✓ Cola colorida
✓ Lápis de cor ou giz de cera
Justificativa:
Desde o nascimento, a criança está imersa em um universo no qual os
conhecimentos matemáticos são parte integrante. É na aprendizagem de
conceitos matemáticos que as crianças desenvolvem diversas noções
importantes para seu desenvolvimento, a fim de se tornarem autônomas, capazes
de pensar e resolver problemas.
Objetivos:
✓ Apresentar o número 2 e relacioná-lo a sua quantidade;
✓ Apresentar a grafia do número 2;
✓ Explorar, de forma lúdica, conceitos básicos de matemática;
✓ Estimular o raciocínio lógico;
✓ Desenvolver a coordenação motora.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/4SvLzMsYE7o
Desenvolvimento:
Após assistir ao vídeo da professora, vamos para a nossa atividade do dia?
➢

➢
➢
➢

Siga as indicações da seta e, passando o seu dedinho com cola
colorida, forme o numeral 2.
Colora os passarinhos que indicam a quantidade deste número.
Cubra os pontilhados para formar o número 2.
Em seguida, treine a escrita do numeral 2 no espaço indicado.

Complementação:
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao vídeo disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=K1Xvyh477_M
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FAÇA O MOVIMENTO DO NUMERAL
SEGUINDO AS INDICAÇÕES DA SETA
CORRETAMENTE

VAMOS TREINAR?
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DEVER DE CASA
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1º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

INFORMÁTICA
Professora: Mariana Panisset
Atividade: Dia do livro
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 o Dia do Livro.
Objetivos:
✓ Incentivar o hábito de ouvir e ler histórias;
✓ Trabalhar a concentração e agilidade.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/G_vaUo_1q5s
Desenvolvimento:
Em comemoração ao dia do livro vamos acessar o site Eu leio para uma
criança, ver a história da Chapeuzinho vermelho e depois jogar um jogo dessa
historinha.
Leia para uma criança - estante digital
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/
Jogo: https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=11614

