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2º PERÍODO 

                                
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
Professora: Aline 

 
Atividade: Contação de história 
                  O MUNDINHO AZUL 
 

Material necessário:  
✓ Folha de atividade 
✓ Lápis de escrever 
✓ Lápis de cor 

   
Justificativa:  

A preservação do meio ambiente vem ocupando lugar de destaque nas 
discussões em geral. Seguindo esse pensamento, vinculo a contação de história e 
a preservação do meio ambiente sendo então um tema para desenvolver na 
criança atitudes de mudança de consciência e de valores que promovam as 
mudanças necessárias em relação à preservação e conservação do meio 
ambiente. 

 
Objetivos: 

✓ Economizar água nas diversas situações cotidianas em casa e na escola; 
✓ Colaborar para a preservação da água no meio-ambiente; 
✓ Reconhecer a importância da água potável, do ar puro para uma boa 

qualidade de vida; 
✓ Conhecer o ciclo da água; 
✓ Adquirir hábitos de cuidado e preservação do meio ambiente; 

 

       Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/Csu0GkJyey4 

 
Desenvolvimento:  

Agora de olho na atividade! 
Faça um X no quadradinho na palavra que começa com a mesma sílaba da 

palavra mundinho. Depois, colora a imagem que indica qual a água saudável que 
podemos beber.  

 
Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao vídeo disponível 
em: https://youtu.be/Ekbd_hSQOhc 

 
       

https://youtu.be/Csu0GkJyey4
https://youtu.be/Ekbd_hSQOhc
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NOME:  _______________________________________ 
 

                ______________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

  
 

 
 
 
 

 

 FAÇA UM X NO QUADRADINHO DA PALAVRA QUE COMEÇA COM  A 
MESMA SÍLABA DA PALAVRA MUNDINHO. 
 
 

 
 
 
 
   
     
        
    
 
     MEIA                                  MUNDO                                      MAR 

   

  

 DEVEMOS SEMPRE BEBER ÁGUA FILTRADA!  
COLORA ONDE ENCONTRAMOS ÁGUA PRÓPRIA PARA BEBER. 
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2º PERÍODO 

 
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 
 

ATIVIDADE EXTRA: 
RECICLAR, RECRIAR E TRANSFORMAR 

 

Justificativa:  
O presente trabalho tem por finalidade conscientizar e sensibilizar as crianças 

para que ajam de modo responsável mediante a preservação do meio ambiente, 
reciclando, reaproveitando e reutilizando materiais. Por isso, pensou-se em uma 
prática diferenciada, onde o reconhecimento da transformação de materiais 
recicláveis em brinquedos remete à criança, a um reconhecimento de suas 
potencialidades criadora e criativa, salientando a importância da reciclagem e de 
alguns materiais que podemos reutilizar no nosso cotidiano. 

 

Objetivo: 
 Proporcionar uma reflexão sobre a importância da reciclagem e da 

preservação do meio ambiente, através da transformação de materiais 
recicláveis em brinquedos. 
 
 
 

ALGUMAS SUGESTÕES DE BRINQUEDOS COM MATERIAL RECICLADO 
 
 

                                            BILBOQUÊ 
 
 

       Materiais: 
 Garrafa PET 
 Fita adesiva 
 Barbante 
 Papel 
 Tesoura 

 
      Como montar: 

Corte a garrafa pet ao meio e cole fita adesiva na borda, para não machucar o 
dedo. Você vai usar a parte da garrafa que tem o gargalo. 

Faça uma bolinha de papel amassado e passe fita adesiva em volta dela, 
para deixá-la firme. 

Prenda uma das pontas do barbante na bolinha e outra dentro da garrafa. 
Jogue o bilboquê para cima, sem soltá-lo. Tente fazer a bolinha cair dentro do 

brinquedo. 
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                                           BINÓCULO COM ROLOS DE PAPEL 

Materiais: 
 Dois rolos de papel higiênico 
 Fita adesiva ou cola 
 Pedaço de barbante ou linha de crochê 
 Papel para decorar 

     
 

Como montar: 
Com os rolinhos do papel higiênico você consegue criar um binóculo diferente 

e bem legal para as crianças. Una os dois rolos com uma fita adesiva, ou cola e faça 
dois furos, um em cada lateral do rolo para passar o barbante. 

 

 

BOLICHE DE GARRAFAS PET 

 

Materiais 
 10 garrafas pet iguais 
 Folhas coloridas de revistas velha 
 Meia 

 

Como montar: 

Pique as folhas de revista e utilize os pedaços para encher as garrafas, 

tampando-as em seguida. Isso vai fazer com que elas se mantenham em pé no 

lugar. Pegue a meia e modele-a de modo a formar uma bola. O jogo de boliche está 

pronto. Divirta-se! 

 

 
“VAI E VEM” DE GARRAFA PET 

 

Materiais: 

 2 garrafas de refrigerante 

 2 cordas para varal de 1,5 m cada 

 Botões, tampas de xampu 

 Fita adesiva 

 Tesoura 

 

 

https://www.revistaartesanato.com.br/wp-content/uploads/2012/02/bin%C3%B3culo-feito-com-rolos-de-papel-higi%C3%AAnico.jpg
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Como montar: 

Corte as duas garrafas ao meio, em tamanhos iguais. Reserve apenas as 

partes com os gargalos. Na sequência, pegue uma das garrafas e passe as duas 

cordas de varal pelo gargalo. Pegue a outra metade e, no sentido do meio para o 

gargalo, passe os fios de corda ainda soltos. 

Para ficar mais legal, coloque os botões coloridos dentro da garrafa e, em 

seguida, cole as duas metades com a fita adesiva. Se quiser, você também pode 

pintar ou enfeitá-la com adesivos autocolantes. Está pronto, um brinquedo novo e 

ideal para duas crianças brincarem juntas. 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 
Atividade: Por baixo da cordinha  
 
Material necessário:  

 Uma cadeira 
 Cabos de vassoura 
 Bolas de plástico ou de tênis de mesa 
 Copos 

 
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 auxilia a criança a se deslocar com destreza ao andar, 
correr, pular e favorece 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, aprimorar os movimentos e a 

percepção tempo e espaço, estimular a identificação do tempo de reação 
mediante um estimulo  
 

Atenção ao vídeo explicativo do professor: 
https://www.youtube.com/watch?v=LooayM0gubo 
 
Desenvolvimento:  

Posicionar dois cabos de vassoura apoiados sobre o encosto de uma 
cadeira. A criança deverá segurar os cabos juntos. 

O acompanhante deverá soltar  
a bola sobre os cabos e a criança  
deverá tentar separá-los no momento exato para que a bolinha caía sobre um 
dos copos. A cada acerto marca-se  
um ponto.  

https://www.youtube.com/watch?v=LooayM0gubo

