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1º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
Professora Letícia 

 

Atividade: Contação da história “A borboleta azul” 

 

Observação inicial: Famílias, nossos pequenos iniciaram o aprendizado da escrita 

do nome próprio. Salientamos que é importante que as crianças comecem a 

escrever os seus nomes nos cabeçalhos das atividades. 
 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade 

✓ Tinta guache 

✓ 1 folha colorida 

✓ 1 pratinho de papelão ou descartável 

✓ Folha colorida 

✓ Tesoura 

✓ Cola 

 

Justificativa:  

A leitura, entre tantas coisas, possibilita a interação com o meio ambiente, 

facilitando muito o processo de compreensão do mundo que nos cerca. Sendo 

assim, é interessante inserir os livros na vida das crianças desde os primeiros anos 

de vida. Nesse sentido, a escola cumpre um papel fundamental, pois, é nela que 

as crianças passam boa parte da infância. Além disso, o hábito de ler é crucial no 

desenvolvimento da linguagem escrita e linguagem oral. 
  

Objetivos: 

✓ Valorizar os momentos da leitura, entendendo que é o melhor caminho para 

despertar nosso conhecimento de mundo. 

✓ Despertar o interesse pela leitura, fortalecendo o hábito nos estudantes e 

formando leitores no ambiente escolar; 

✓ Desenvolver habilidades de pesquisa oral e escrita; 

✓ Instigar a curiosidade dos alunos. 

✓ Diferenciar os tipos de texto; 

✓ Conhecer autores e suas obras; 

✓ Enriquecer o vocabulário;  

✓ Estimular a imaginação e a criatividade; 

✓ Desenvolver a linguagem oral e escrita. 

 

       Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/aux-toZ_9Bo 

 

https://youtu.be/aux-toZ_9Bo
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Desenvolvimento: 

Após escutar a história ‘A borboleta azul”, contada pela professora, vamos 

para a nossa atividade do dia?  

 

Vamos criar a borboleta azul, personagem principal da nossa história 

de hoje?  

➢ Comece cortando o prato de papelão ao meio. Pinte-o para formar as 

asas da borboleta Azul. Você pode enfeitar como preferir. 

➢ Em seguida, usando uma folha colorida, faça o corpo da borboleta. 

Aproveite para desenhar o rostinho dela também. 

➢ Ao terminar, cole na folha de atividade.  

➢ Segue um modelo de borboleta para que você possa se inspirar: 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

     

Atividade: Troca de lado  

 

Material necessário:  

✓ Folhas de papel 

✓ Caneta  

✓ Fita adesiva 

 

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. 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 as capacidades perceptivas da criança aperfeiçoando 

sua discriminação cinestésica; 

✓ Desenvolver o domínio psicomotor e estimular a atenção e a 

interação. 

 

Atenção ao vídeo do professor: https://www.youtube.com/watch?v=nN6wtwfc0zo 

 

Desenvolvimento:  

No primeiro momento a criança deverá numerar as folhas de 1 a 10. Após 

fixá-las no chão deve-se iniciar a brincadeira realizando uma disputa de (Pedra, 

papel ou tesoura).  

Seguem as orientações no vídeo.  

 

A cada vitória, o jogador deve avançar uma casa com objetivo de chegar ao 

final do caminho.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nN6wtwfc0zo

