29/04/21

2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
Atividade: Esquema corporal
Dever de casa: Revisão do número 10
Quantidades
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de escrever
✓ Lápis de cor ou giz de cera.
Justificativa:
Esquema Corporal é o conhecimento do corpo como um todo e das partes
que o compõem. Um bom desenvolvimento do esquema corporal pressupõe uma
boa evolução da motricidade, das percepções espaciais e temporais, e da
afetividade. Por esse motivo é de suma importância à execução dessa atividade
com as crianças.
Objetivos:
✓
Desenvolver a expressão corporal;
✓
Dançar através de diversos ritmos;
✓
Identificar, conhecer e diferenciar as partes do corpo;
✓
Reconhecer o corpo, no seu todo, e diferenciar cada uma de suas partes
por meio do movimento.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/snoH0azNZPY
Desenvolvimento:
Agora, de olho na folha de atividade!
Recorte as partes do corpo e cole na folha de atividade.
Complementação:
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao vídeo disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=WkLm5-eBuD0
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ENCONTRO ON-LINE

NOME: __________________________________
ESQUEMA CORPORAL
 COLE AQUI AS PARTES DO CORPO QUE VOCÊ RECORTOU E MONTE
O SEU CORPINHO

ANEXO
c
2º Período
➢ COLORA E RECORTE AS PARTES DO CORPO QUE TE REPRESENTAM. EM
SEGUIDA, COLE NA FOLHA DE ATIVIDADE
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DEVER DE CASA

NOME: ______________________________
 TREINE O NUMERAL 10

 CONTINUE DESENHANDO ATÉ COMPLETAR 10 ELEMENTOS
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

INFORMÁTICA
Professora: Mariana Panisset
Atividade: Submarino de figuras geométricas
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 as Figuras
Geométricas.
Objetivos:
✓ Nomear, distinguir e diferenciar as figuras geométricas;
✓ Identificar as diferenças e semelhanças entre elas;
✓ Despertar a necessidade de observação do espaço.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/FMC5QCvFYjc
Desenvolvimento:
Na atividade de hoje, vamos trabalhar buscando as figuras geométricas de
acordo com a indicação do jogo.
Acesse o link abaixo e divirta-se!
Jogo: http://www.escolagames.com.br/jogos/aventuraGeometrica/

