
  
 
 
 
 

 

04/10/21 

1º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

 
Obs.: O trabalho com a escrita do nome é extremamente importante. Pedimos que 

a criança seja incentivada a desenvolver a escrita do nome próprio no cabeçalho 

da atividade. 

 

Atividade: Conhecendo novos conceitos matemáticos: Grosso e fino 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Algodão 

✓ Cola 

✓ Material de sua preferência  

(para enfeitar a árvore) 

 

Justificativa:  

Desde o nascimento, a criança está imersa em um universo no qual os 

conhecimentos matemáticos são parte integrante. É na aprendizagem dos números 

e de conceitos matemáticos que as crianças desenvolvem diversas noções 

importantes para seu desenvolvimento, a fim de se tornarem autônomas, capazes 

de pensar e resolver problemas. 

 

Objetivos: 

✓ Estimular a coordenação motora; 

✓ Apresentar conceitos matemáticos: Grosso e fino; 

✓ Desenvolver habilidade e destreza; 

✓ Explorar, de forma lúdica, conceitos básicos de matemática 

 

Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/sDYxgU3sWKI 

 

Desenvolvimento: 

Após assistir ao vídeo da professora, vamos para a nossa atividade do dia? 
 

➢ Observe as duas cordas presentes na folha de atividade e cole 

algodão em cima da corda mais grossa; 

➢ Usando os materiais de sua preferência, enfeite a árvore mais fina. 

 

Complementação: Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao vídeo 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=77BEl1CXSM0  

 

https://youtu.be/sDYxgU3sWKI
about:blank


 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 
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COLE ALGODÃO NA CORDA MAIS GROSSA 

 

 
 

ENFEITE A ÁRVORE MAIS FINA 

 

 

NOME: ________________________________________________________ 
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04/10/21 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 

Atividade: Escalada 

 

Material necessário:  

✓ Fita adesiva 

 

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 de espaço; 

✓ Estimular a identificação da criança quanto ao reconhecimento dos 

membros superiores e inferiores e sua utilização de forma coordenada.  

 

Atenção ao vídeo explicativo do professor: 

https://www.youtube.com/watch?v=9-LxMTxx4sc 

 

Desenvolvimento:  

Utilizando a fita vamos demarcar alguns pontos que irão servir de orientação 

para o posicionamento das mãos e pés. 

A criança deverá escolher um caminho, procurando manter sempre três 

membros (as duas mãos e um dos pés ou os dois pés e uma das mãos) apoiados 

sobre as marcações. 

Realizar a atividade algumas vezes, possibilitando que a criança identifique 

diferentes caminhos e possibilidades de movimento, enriquecendo assim sua 

percepção e identificação corporal.    

https://www.youtube.com/watch?v=9-LxMTxx4sc

