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2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
Atividade: Família silábica do F
Atividade extra: Treino da escrita do nome
Obs.: para fazer fora da aula on-line
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de escrever
✓ Lápis de cor ou giz de cera.
Justificativa:
As atividades que estimulam a expressão oral são muito importantes. A fala
é um instrumento de comunicação fundamental entre as pessoas. Dentro disso, é
importante motivar as crianças à leitura com o auxílio de atividades que os auxiliem
a enfrentar os desafios.
As crianças precisam desenvolver várias habilidades nos primeiros anos do
ensino para que ocorra um efetivo e tranquilo aprendizado da leitura e da escrita.
As famílias silábicas, nesse sentido, são apresentadas aos alunos durante o
processo inicial da alfabetização. Elas desenvolvem no aluno habilidades para a
leitura e escrita de maneira prazerosa e descontraída, despertando o gosto pela
aquisição dessas competências e contribuindo, dessa forma, na formação de
leitores competentes.
Objetivos:
✓ Desenvolver o raciocínio lógico;
✓ Identificar a letra F e as sílabas que ela forma quando unida às vogais,
utilizando a letra palito;
✓ Trabalhar habilidades para a observação e raciocínio lógico;
✓ Incentivar a formação de habilidades de coordenação motora e escrita,
traçando corretamente a letra F e sua família;
✓ Reconhecer as sílabas trabalhadas em palavras já conhecida.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/YsB_z0sB2k0
Desenvolvimento:
Agora, de olho na folha de atividade!
Una a letra F com cada vogal e forme as sílabas. Complete com as sílabas
faltosas da família do F.
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Complementação:
Vamos reforçar nosso aprendizado?
Assista também aos vídeos disponíveis em:
1. Família silábica do F
https://www.youtube.com/watch?v=YpaydYwV5RY
2. Família silábica do F
https://www.youtube.com/watch?v=_2GYIN1zOE0
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NOME: ___________________________________
 UNA A LETRA F COM CADA VOGAL E FORME AS SÍLABAS.

 COMPLETE COM AS SÍLABAS FALTOSAS DA FAMÍLIA DO

L I

Z

F.
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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.

