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2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

EU, O OUTRO E NÓS 
 
 

Atividade: Consciência Negra   
 
Material necessário:  

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

 
Justificativa:  

É de suma importância que as crianças aprendam a combater o preconceito 
e a discriminação racial, reflitam sobre a interação social e seus valores, permitindo 
que convivam com as diferenças e compreenda as relações raciais. 

Objetivos: 
✓ Reconhecer a sua própria identidade para que valorize a sua imagem e a do 

outro desenvolvendo valores básicos e valorizando a diversidade racial. 
✓ Valorizar ações de cooperação, respeito e solidariedade; 
✓ Respeitar as características de etnia; 

 
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/vK2UGaw6mMQ 

 
Desenvolvimento: 

Agora, de olho na folha de atividade! 
A contribuição dos negros: Preencha a segunda coluna de acordo com a 

primeira. 
 

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

em: https://youtu.be/WT_Y00VKUvY 
 

 

     
 

https://youtu.be/vK2UGaw6mMQ
https://youtu.be/WT_Y00VKUvY
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NOME:_____________________________________ 
 

                              _______________________________________ 
 

20 DE NOVEMBRO - DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 
 

 

 
OS NEGROS CONTRIBUIRAM MUITO PARA A FORMAÇÃO DA NOSSA 

CULTURA E DE NOSSOS COSTUMES. 
 

 PREENCHA A SEGUNDA COLUNA DE ACORDO COM A PRIMEIRA. 
 
 

1- ALIMENTO                                                               SAMBA    
 

  

      2- MÚSICA                                                                   ATABAQUE 
 
         

      3- PALAVRA                                                                COCADA       

                                            
                                                                            

     4- DANÇA                                                                 VATAPÁ 
 

                                                                                                       

     5- INSTRUMENTO MUSICAL                         FEIJOADA    

                                                                                                                 
             

                                                                                           CACHIMBO 
 
 

                                                                        MAXIXE 
 
                                                              

                                                                                       NENÉM 
 
 

                                                                                           BATUQUE 
 

 
                                                                                           BERIMBAU 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 
Atividade: Saci com balão  
 
Material necessário:  

 Balões 
 Raquete de tênis de mesa ou tubo de papel 
 Bacia ou caixa de papelão 

 
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 de equilíbrio, força e reação. 

 
Atenção ao vídeo explicativo do professor: 
https://www.youtube.com/watch?v=04LjaMyk14E 
 
Desenvolvimento:  

Imitando o Saci, a criança deve saltar sobre um pé só, conduzindo o balão 
de um ponto a outro. 

O objetivo é conseguir colocar o balão dentro da caixa sem deixa-lo cair 
utilizando somente a raquete.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=04LjaMyk14E

