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2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
Atividade: Família silábica do X 

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

 

Justificativa:  
A formação das famílias silábicas é essencial no início da aprendizagem. 

Tem por finalidade reconhecer e apropriar-se do sistema da escrita e da fala 
como um processo inicial da alfabetização. 

Estamos buscando oferecer estímulos constantes para o contínuo 
desenvolvimento da criança.  
 
Objetivos: 
✓ Reconhecer a família silábica do X (XA, XE, XI, XO, XU); 
✓ Estimular a coordenação motora fina e o traçado das letras; 
✓ Perceber a importância das sílabas para formar palavras; 
✓ Ampliar o vocabulário e desenvolver a oralidade; 
✓ Possibilitar o conhecimento e o som das sílabas. 

 

Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/vDzCp3fZcrs 
 
Desenvolvimento:  

Agora, de olho na folha de atividade! 
Cubra as sílabas da família silábica do X. Complete as sílabas iniciais das 

palavras com XA, XE, XI, XO, XU.  
 

Complementação: 
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao vídeo disponível 

em: https://youtu.be/vsN9cuIpnqU 
 

                  https://youtu.be/OzIiXnAjL1Q 
 
 
 

 

https://youtu.be/vDzCp3fZcrs
https://youtu.be/vsN9cuIpnqU
https://youtu.be/OzIiXnAjL1Q
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 CUBRA AS SÍLABAS DA FAMÍLIA SILÁBICA DO X. 

 

 XA- XE-XI-XO-XU 
 
 COMPLETE AS PALAVRAS COM O SOM INICIAL. 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 
Atividade: Beisebol  
 
Material necessário:  

✓ Rolo descartável de papelão ou garrafa pet 
✓ Bolinhas de plástico, de borracha macia ou de meia 

 
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 grossa; 
✓ Estimular a percepção visomotora em diferentes situações, a atenção e o 

tempo de reação; 
✓ Desenvolver as habilidades motoras em ambos os braços.   

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

A criança deve ficar a certa distância segurando o bastão (rolo de papelão 
ou garrafa pet). No primeiro momento deixe que a criança fique a vontade 
tentando rebater a bolinha lançada. 

Após algumas tentativas vamos direcionar a criança para que ela tente 
rebater a bolinha segurando o bastão, agora com as duas mãos. 

Por fim, incentive a criança a tentar rebater utilizando aquela mão à qual 
demonstra maior dificuldade de domínio motor.  

 

“A rebatida na horizontal é provavelmente o mais complexo de todos os movimentos fundamentais. Ele 
envolve antecipar, reagir e imprimir força a um objeto que se aproxima do corpo em um plano horizontal. 

Quando realizado na fase fundamental de movimento, rebater uma bola estacionária em um plano horizontal é 

suficientemente difícil por causa dos requerimentos visuais/perceptuais da tarefa”. (Gallahue (2008) p. 529) 
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