
  

 

 

 

 

 

30/08/21 

1º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
Professora: Letícia 

  

 

Atividade: Conhecendo as consoantes: Letra D 
 

Material necessário: 
✓ Folha de atividade 
✓ Lápis de escrever 
✓ Lápis de cor ou giz de cera 
✓ Canetinha 

 

Justificativa:  
As consoantes são letras que estão presentes em 

todas as palavras da nossa comunicação. Elas produzem a  
formação, coerência e a sonoridade das palavras. Portanto, ao apresentarmos as 
consoantes, estamos proporcionando o contato da criança com o som e forma 
escrita das letras, desenvolvendo, assim, um trabalho que se prolongará durante 
a vida estudantil das crianças e que auxiliará no momento da formação de 
palavras.  
 

Objetivos: 
✓ Apresentar a letra D e sua escrita; 
✓ Desenvolver a consciência fonológica acerca da letra D; 
✓ Associar a letra ao som que ela faz; 
✓ Reconhecer a consoante apresentada como letra inicial de diferentes 

palavras; 
✓ Estimular a coordenação motora; 
✓ Aprimorar músculos e articulações; 
✓ Desenvolver habilidade e destreza. 

 

      Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/Eo2OZaJkpUM 
 

Desenvolvimento: 
Agora que você já assistiu ao vídeo da professora, vamos para a nossa 

atividade do dia? 
 

➢ Usando canetinha, faça o traçado dentro da letra D apresentada na 
folha de atividade; 

➢ Para concluir, complete as letras iniciais das palavras usando a letra 
D. 

 

Complemento: 
Para complementar o nosso aprendizado, vamos assistir ao vídeo disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=mpNA2bqtuKI  

https://youtu.be/Eo2OZaJkpUM
https://www.youtube.com/watch?v=mpNA2bqtuKI
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ATIVIDADE PARA SER REALIZADA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAMOS COMPLETAR AS PALAVRAS USANDO A LETRA D? 
 

NOME: ________________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 
Atividade: Circuito dos movimentos  
 
Material necessário:  

 Quatro tiras de fita adesiva 
 Bolinhas 
 Um balde  

  
Justificativa:  

A Educação Física auxilia no processo educativo, pois assim como a 
pedagogia, visa o desenvolvimento global do indivíduo. A variedade na atividade 
física infantil é muito importante para a formação neural da criança, pois ela 
aprende gestos motores diferentes e ganha habilidades motoras variadas.  

O trabalho com movimento tem como objetivo possibilitar às crianças se 
deslocarem com destreza ao andar, correr, pular, favorecendo o sentimento de 
confiança nas próprias atitudes motoras, além de desenvolver o equilíbrio, a 
agilidade, noção espacial e a segurança. 

 
Objetivos: 
 Desenvolver a coordenação motora ampla; 
 Aprimorar movimentos e a percepção do equilíbrio e precisão; 
 Estimular a identificação da qualidade persistência.   

 
Atenção ao vídeo explicativo do professor: 
https://www.youtube.com/watch?v=S6Un_AK9eoc 
 
Desenvolvimento:  

Demarcar no espaço quatro linhas paralelas, a uma distância aproximada 
de 50 centímetros uma da outra. Ao final da ultima linha, posicionar o balde a 
certa distância (um metro aproximadamente). 

A criança deverá segurar uma bolinha e realizar um movimento especifico 
sobre cada linha disposta.  

1° linha (saltar para frente e para trás utilizando a linha como referencia)  
2° linha (realizar uma caminhada lateral sobre a linha) 
3° linha (realizar uma caminhada de costas sobre a linha) 
4° linha (executar uma corrida frontal sobre a linha) 
Ao final do movimento a criança deverá lançar a bolinha no balde 

contabilizando pontos a cada acerto.   

https://www.youtube.com/watch?v=S6Un_AK9eoc

