09/09/21

2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
Professora: Aline
Atividade: Respeito à natureza

Dever de Casa: Número 17
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de escrever
✓ Lápis de cor ou giz de cera
Justificativa:
É do equilíbrio da natureza e do uso racional dos recursos minerais, animais e
vegetais que dependem a sobrevivência do homem na terra. Todas as pessoas
devem preocupar-se e defender a natureza.
Essa conscientização deve começar na escola, com o conhecimento cada vez
maior do nosso planeta e com a formação de uma consciência que valorize a
harmonia entre o homem e a natureza.
Objetivos:
✓ Desenvolver o respeito ecológico;
✓ Reconhecer o papel do ser humano nos cuidados com a natureza;
✓ Conscientizar as crianças sobre a importância de cuidar das plantas, da água
e dos animais na natureza.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/tFivdwWUMfo
Desenvolvimento:
Agora, de olho na folha de atividade!
Encaixe as palavras do quadro no diagrama e marque com um X nos
elementos que não pertence à natureza.
Complementação:
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao vídeo disponível em:
https://youtu.be/QAmqz-USvXM
https://youtu.be/oM3TMXIJKb8
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ATIVIDADE PARA SER FEITA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE

NOME: ______________________________________
_______________________________________
ELEMENTOS DA NATUREZA
 ENCAIXE AS PALAVRAS DO QUADRO NO DIAGRAMA.

SOL – ÁGUA – CHUVA- ANIMAIS – PLANTAS- TERRA

 OBSERVE A IMAGEM E FAÇA UM X NO ELEMENTO QUE NÃO É DA
NATUREZA.
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DEVER DE CASA

NOME: _______________________________________
________________________________________
 VAMOS COPIAR O NUMERAL COM CAPRICHO!

17 ___________________________
17 ___________________________
17 ___________________________
 OBSERVE A SEQUÊNCIA E COMPLETE OS NÚMEROS QUE ESTÃO FALTANDO.

10

_____

12

_____

14

_____

16 _

_____

 DESENHE DENTRO DOS SACOS A QUANTIDADE DE BOLINHAS INDICADA NOS
QUADRINHOS.
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

INFORMÁTICA
Professora: Mariana Panisset
Atividade: Encontre os objetos da escola
Justificativa:
A informática tem se tornado um importante instrumento de aprendizagem.
Por meio dela, encontramos uma nova forma de aprender e enxergar o mundo. Ela
já faz parte das nossas vidas e precisamos utilizá-la para aumentar nossos
conhecimentos.
Objetivos:
✓ Trabalhar o tema ESCOLA;
✓ Conhecer alguns objetos / materiais da escola;
✓ Trabalhar a concentração;
✓ Localizar os objetos.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/yzFCPXucrGM
Desenvolvimento:
Hoje nós vamos trabalhar com o tema ESCOLA e relembrar um pouco de
como é estar nela.
Acesse o link para realizar a atividade do dia.
Link: https://www.coquinhos.com/encontrar-objetos-da-escola/play/

