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1º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

TRAÇOS, SON, CORES E FORMAS
Atividade: Eu sou o quadrado!
Atividade extra: Treino da escrita do nome
Obs.: essa atividade deve ser feita fora da aula on-line
O trabalho com a escrita do nome 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
✓ Palito
✓ Cola branca
✓ Lápis de cor
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 formas geométricas: Quadrado;
✓ Desenvolver o raciocínio lógico;
✓ Identificar e nomear as formas geométricas;
✓ Desenvolver percepções táteis e visuais;
✓ Proporcionar momentos de exploração e reconhecimento das formas em
objetos do cotidiano;
✓ Explorar a criatividade
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/P89SPTPPFmg
Desenvolvimento:
Após assistir ao vídeo da professora, vamos para a nossa atividade do dia?
➢
➢

Cole palitos em cima das linhas que formam o quadrado.
Em seguida, observe as imagens que aparecem na folha de
atividade e colora aquelas que se assemelham com o quadrado.

Complementação: Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao
vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UyyJxk0xekc
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EDUCAÇÃO FÍSICA
Professor: Rafael Lima
Atividade: Coordenação com os pés
Material necessário:
✓ Bola
✓ Brinquedos ou calçados
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;
✓ Trabalhar a coordenação motora grossa;
✓ Estimular a atenção, a agilidade e o tempo de reação.
Atenção
ao
vídeo
explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=deM3Nmem70s

do

professor:

Desenvolvimento:
A criança deverá realizar os desafios utilizando somente os pés durante os
movimentos.
➢ 1° desafio
Pisar sobre a bola lançada rasteira no chão desenvolvendo a percepção de
tempo e reação. Alternar os pés promovendo uma experiência motora para ambos
os hemisférios cerebrais.
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➢ 2° desafio
De costas, ao comando do lançador, girar o corpo e receber a bola pisando
sobre a mesma.
➢ 3° desafio
Receber a bola e, mantendo o domínio da mesma, deslocar-se entre os
objetos utilizando somente os pés procurando direcioná-la.
➢ 4° desafio
Após o lançamento da bola a criança deve deslocar-se tentando alcançála antes de um ponto específico, aprimorando sua agilidade, atenção e o equilíbrio
em movimento.

