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2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
Professora: Aline 

 
Atividade: Cobertura do corpo dos animais 
 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 
✓ Lápis de escrever 
✓ Lápis de cor ou giz de cera. 

 

Justificativa:  

Os animais têm uma grande importância no mundo cotidiano das crianças, 
estão presentes nas histórias, desenhos animados. Toda criança deve ter 
conhecimentos sobre os animais. Elas devem saber que eles são seres vivos 
importantes para o nosso planeta e para o homem, como componentes da 
natureza. 

Cada espécie possui suas características próprias, como cor, tamanho, tipo 
de alimentação, ambiente em que vive, dentre outros aspectos. 

Os animais também apresentam diversas formas de locomoção, podendo 
andar, nadar, saltar, voar, rastejar ou, simplesmente, não se locomover. 

A cobertura do corpo dos animais também muda bastante. Muitos peixes têm 
corpo coberto por escamas, assim como os répteis. As aves têm o corpo coberto 
por penas, e mamíferos são cobertos por pelos.  
 
Objetivos: 

✓ Conhecer diversas espécies de animais; 
✓ Identificar a cobertura do corpo dos animais; 
✓ Reconhecer que os animais são seres vivos, respeitando, valorizando e 

protegendo-os; 
. 

Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/CJp3bZnb-_s 
 

Desenvolvimento: 
Agora, de olho na folha de atividade! 
Circule os animais que têm o corpo coberto por penas e em seguida, colora 

os que têm o corpo coberto por escamas. Depois, desenhe no retângulo um animal 
que têm o corpo coberto por pelos. 
 
Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também aos vídeos disponíveis 
em: https://www.youtube.com/watch?v=Ahdl2pF6_4s 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Ncw4HxiEArE 

https://youtu.be/CJp3bZnb-_s
https://www.youtube.com/watch?v=Ahdl2pF6_4s
https://www.youtube.com/watch?v=Ncw4HxiEArE
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                                                               ATIVIDADE PARA SER FEITA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE 

 
          

NOME: _______________________________________ 
 

                                _______________________________________ 
 

 CIRCULE OS ANIMAIS QUE TÊM O CORPO COBERTO POR PENAS E 
COLORA OS QUE TÊM O CORPO COBERTO POR ESCAMAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DESENHE NO RETÂNGULO ABAIXO UM ANIMAL QUE TÊM O CORPO 
COBERTO POR PELOS. 
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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

