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1º

1º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

ESPAÇO, TEMPO,QUANTIDADES, RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
Professora: Letícia
Atividade: Em cima X Embaixo
Atividade extra: Treino da escrita dos numerais
Obs.: essa atividade deve ser feita fora da aula on-line
O trabalho com os números e sua escrita é extremamente importante. Pedimos
que a criança seja incentivada a desenvolver a atividade, pois o treino precisa ser
feito regularmente.
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de cor ou giz de cera
✓ Tesoura
✓ Cola
✓ Jornal ou revista
Justificativa:
Desde o nascimento, a criança está imersa em um universo do 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:
✓ Estimular a coordenação motora;
✓ Apresentar conceitos matemáticos: Em cima e embaixo;
✓ Desenvolver habilidade e destreza;
✓ Explorar, de forma lúdica, conceitos básicos de matemática
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/UnR_Pxo8tnc
Desenvolvimento:
Após assistir ao vídeo da professora, faça o que se pede:
➢ Usando lápis de cor ou giz de cera, desenhe um bolo em cima da
mesa.
➢ Pesquise em jornais ou revistas a imagem de uma flor e cole-a
embaixo da mesa.
Complementação:
Para complementar o nosso aprendizado, assista ao vídeo disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=39xUWclS5DE
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DESENHE UM BOLO EM CIMA DA MESA E COLE A IMAGEM DE UMA FLOR
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Teacher Luísa
Class: 1º Período
Project 3: Five Senses
Atividade para ser realizada na aula on-line. Favor separar algodão e palito de picolé.
GLUE SOFT AND HARD OBJECTS IN THE BOX. (Cole objetos duros e macios na caixa.)
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