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1º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
Professora: Letícia
Atividade: As profissões
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
✓ Lápis de cor ou giz de cera
✓ Lápis de escrever
✓ Borracha
Justificativa:
Brincar, sonhar, fantasiar e imitar a vida dos adultos faz parte integral da
vida da criança. Partindo deste conhecimento e através da importância que
diversas profissões possuem para a sociedade, torna-se imprescindível
possibilitar que as crianças conheçam as diversas profissões que as rodeiam
para compreenderem que tais ofícios são importantes para a vida em
sociedade.
Objetivos:
✓ Identificar e valorizar os tipos de profissões e suas funções na
sociedade;
✓ Desenvolver os traços e a coordenação motora através da produção
espontânea;
✓ Expressar-se oralmente, desenvolvendo a rapidez de reação e a
atenção;
✓ Expressar suas preferências através de desenho.
✓ Desenvolver habilidade e destreza.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/MUGlc5DyhNE
Desenvolvimento:
Após assistir ao vídeo da professora, vamos para a nossa atividade do
dia?
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➢ Converse com os adultos a sua volta sobre as profissões que
exercem. Pergunte o que eles fazem, compreenda as especificidades destas
diferentes formas de trabalho.
➢ Em seguida, pense no que você quer ser quando crescer, qual
profissão te agrada, e desenhe no espaço indicado na folha de atividade.
➢ Para concluir, observe os desenhos que aparecem na atividade e
ligue os objetos as suas respectivas profissões.
Complementação:
Vamos reforçar o nosso aprendizado? Assista também ao vídeo
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=F4cvHvIKx7A

Obs.: Abaixo, orientações específicas para o Encontro dos Avós, que
acontecerá na próxima quinta-feira dia – dia 15/07.
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ENCONTRO ON-LINE ESPECIAL EM HOMENAGEM AOS AVÓS
Querida família,
No dia 15/07, durante o nosso encontro on-line, homenagearemos os
nossos queridos vovôs e vovós. Como lembrancinha, nós faremos um lindo
porta-retratos e precisaremos de alguns materiais:

- 4 palitos de picolé;
- Uma foto, que possa recortar, da criança com os avós;
- Um pedaço de fita de qualquer espessura;
- Cola;
- Tesoura;
- Materiais de sua preferência para enfeitar o presentinho dos
avós.
Abaixo, segue um exemplo de como o nosso porta-retratos ficará:

Espero por vocês no nosso encontro on-line.
Com amor, tia Lelê
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TREINANDO A ESCRITA DO NOME
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NOME: ________________________________________________________

ATIVIDADE PARA SER REALIZADA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE

QUANDO EU CRESCER EU QUERO SER ...

LIGUE AS PROFISSÕES AOS OBJETOS CORRESPONDENTES
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EDUCAÇÃO FÍSICA
Professor: Rafael Lima
Atividade: Lançamento de disco
Material necessário:
✓ Cadeiras
✓ Fita adesiva
✓ Pratos de papel ou tampas plásticas de latas
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, possibilitando a construção do conhecimento. Ela 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 coordenação motora, a percepção de força e espaço.
Estimular a consciência corporal e a identificação de movimentos.
Atenção
ao
vídeo
explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=nfS1BgBLGU8

do

professor:

Desenvolvimento:
Posicionar as cadeiras e colar as fitas formando um local determinado como alvo.
Marcar, utilizando a fita uma linha a certa distância de onde a criança deverá
realizar os lançamentos.

