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2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
Atividade: Profissões
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de escrever
✓ Lápis de cor ou giz de cera
Justificativa:
Sabemos o quão é importante valorizar cada profissão. É necessário
apresentar às crianças diversas profissões e a importância social de cada uma
delas, objetivando o conhecimento das diversas áreas profissionais, incentivando o
reconhecimento, respeito e cooperação em relação às pessoas em suas diferentes
funções.
.
Objetivos:
✓ Conhecer e valorizar os diversos tipos de profissões e suas funções na
sociedade;
✓ Despertar a curiosidade pela profissão dos familiares;
✓ Desenvolver a criatividade e autonomia;
✓ Expressar suas preferências através do desenho.
Atenção ao vídeo explicativo da professora:
https://youtu.be/mIYeWlKGIm0
Desenvolvimento:
Agora, de olho na folha de atividade!
Atividade 1: Ligue os profissionais aos instrumentos que eles utilizam no
trabalho deles. Observe os profissionais abaixo e faça o que se pede: Circule o
profissional que combate os incêndios, pinte quem prepara os alimentos, marque
um X em quem cuida das pessoas doentes.
Atividade 2: Agora é sobre você! Que profissão você quer exercer quando
crescer? Faça um lindo desenho sobre a profissão escolhida por você e o
instrumento de trabalho que utilizará. Capriche!
➢ Pesquise com seus pais, avós, tios ou algum parente próximo, qual a profissão
de cada um, o instrumento utilizado e o local de trabalho.
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Complementação:
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista
disponíveis em:
1. https://www.youtube.com/watch?v=Sa4UURwodzA
2. https://www.youtube.com/watch?v=bNn7Efjvl5g

VEJAM, ABAIXO, ALGUNS EXEMPLOS DE PROFISSÕES:

também aos vídeos
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2º Período
NOME: ______________________________
 LIGUE OS PROFISSIONAIS AOS INSTRUMENTOS QUE ELES UTILIZAM NO
TRABALHO DELES

 OBSERVE OS PROFISSIONAIS ABAIXO E FAÇA O QUE SE PEDE:
 CIRCULE O PROFISSIONAL QUE COMBATE INCÊNDIOS
 PINTE QUEM PREPARA OS ALIMENTOS
 MARQUE UM X EM QUEM CUIDA DAS PESSOAS DOENTES
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NOME: _________________________________
ARTES
PROFISSÕES
 QUE PROFISSÃO VOCÊ QUER EXERCER QUANDO CRESCER? FAÇA UM
LINDO DESENHO SOBRE A PROFISSÃO ESCOLHIDA POR VOCÊ E O
INSTRUMENTO DE TRABALHO QUE UTILIZARÁ. CAPRICHE!
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2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

EDUCAÇÃO FÍSICA
Professor: Rafael Lima
Atividade: Confecção de brinquedo (DRAGÃO COSPE FOGO)
Material necessário:
✓ Rolos de papel higiênico
✓ Cola branca
✓ Tesoura
✓ Folhas de papel
✓ Canetinha
✓ Papel crepom
Justificativa:
É inevitável o reconhecimento do brincar como atividade fundamental para
o desenvolvimento infantil. O surgimento da infância é atrelado ao aparecimento
do brinquedo, destacando a ação do brincar como essencial para o progresso da
criança, além disso com surgimento do brinquedo e sua relevância, a infância
passa a ser construída a partir das particularidades das crianças.
Objetivos:
✓ Desenvolver a coordenação motora e o controle da respiração;
✓ Fortalecer a musculatura da face;
✓ Estimular a percepção sensorial.
Atenção ao vídeo explicativo do professor:
https://www.youtube.com/watch?v=rzV_RASPR4Y
Desenvolvimento:
Após assistir ao vídeo explicativo do tio Rafael, siga as instruções
corretamente e construa o seu brinquedo.
Bom trabalho e divirta-se!

