26/04/21

2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
Atividade: Revisão das famílias silábicas - B, C e D
Atividade extra: Treino da escrita do nome
(para fazer fora da aula on-line)
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de escrever
✓ Lápis de cor ou giz de cera.
Justificativa:
A família silábica é o processo inicial da alfabetização e, como tal, é
essencial seu ensino. Não apenas o ensino, mas o reforço. A criança aprende por
repetição e, muitas vezes, esse método “monótono” para os adultos é
extremamente eficaz na aprendizagem dos pequenos.
Existem vários métodos utilizados para a alfabetização, mas o que nos
importa neste momento é apresentar as famílias silábicas, trabalhando as letras e
os sons da fala.
Nesse sentido, as atividades que trabalham com a revisão e reforço de
conhecimento sobre as famílias silábicas ocorrerão de diversas formas e
esperamos favorecer o aprendizado da criança.
Objetivos:
✓ Identificar as famílias silábicas B, C e D.
✓ Reconhecer palavras que contenham as sílabas das famílias do B (BA-BEBI-BO-BU), C (CA-CE-CI-CO-CU), D (DA-DE-DI-DO-DU).
✓ Revisar e fixar as sílabas e os sons estudados.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/E8DX5dwVIXc
Desenvolvimento:
Agora, de olho na folha de atividade!
Preencha o quadro com as famílias silábicas. Escreva dentro dos
retângulos a sílabas inicial de cada figura.
Complementação:
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao vídeo disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=7IsprG7xyQk
https://www.youtube.com/watch?v=8vAE-CKDg4U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NjK1XV7EXyA&feature=youtu.be
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EDUCAÇÃO FÍSICA
Professor: Rafael Lima
Atividade: Construindo uma ponte
Material necessário:
✓ 4 folhas de papel (ou jornal)
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 a consciência corporal;
✓ Estimular a atenção, a agilidade e a interação social da criança.
Atenção
ao
vídeo
explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=CYa7sf_KlBI

do

professor:

Desenvolvimento:
Explicar para criança que será realizada uma corrida e para ser vitorioso os
participantes deverão construir uma ponte.
Sigam os passos:
1. Determine uma distância com um ponto de partida e outro de chegada;
2. Posicione-se sobre uma das folhas de papel;
3. Ao sinal de largada os participantes devem movimentar-se em direção
à chegada caminhando somente sobre as folhas de papel.

