01/12/21

2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
Atividade: Revisão antecessor e sucessor
Dever de Casa: Descubra o enigma
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de escrever
✓ Lápis de cor
Justificativa:
O aluno utilizará o conhecimento de sucessor e antecessor para desenvolver
o raciocínio lógico, ter noção de ordenação e quantificação e para ter também
noções essenciais à análise de problemas.
Objetivos:
➢ Trabalhar a visualização e o reconhecimento de números;
➢ Identificar a sequência numérica;
➢ Reconhecer o número menor e maior, quem vem antes e depois na ordem
numérica;
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/XeD4ZfJUHmo
Desenvolvimento:
Agora, de olho na folha de atividade!
Escreva o numeral que vem antes e depois. Agora, complete os números
que estão faltando.
Complementação:
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista ao vídeo disponívelem:
1- https://www.youtube.com/watch?v=kGpv9hUQyMc
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NOME:_______________________________________________
_______________________________________________
 ESCREVA OS NUMERAIS QUE VEM ANTES E DEPOIS.

 COMPLETE OS NÚMEROS QUE ESTÃO FALTANDO.
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DEVER DE CASA
NOME: ___________________________________________
____________________________________________
 DESCUBRA O ENIGMA E FORME PALAVRAS.

 COPIE A FRASE ABAIXO SUBSTITUINDO AS IMAGENS POR PALAVRAS E
DESCUBRA O QUE ESTÁ ESCRITO.
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1º

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

EDUCAÇÃO FÍSICA
Professor: Rafael Lima
Atividade: Fut tampa
Material necessário:
 Fita adesiva
 Tampas de garrafa PET
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 o equilíbrio e a percepção corporal com relação ao
movimento.
Atenção
ao
vídeo
explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=kD1FxY0Kobw

do

professor:

Desenvolvimento:
Após demarcar no chão o espaço de jogo, a criança deverá chutar a tampa
de garrafa, utilizando somente o pé de apoio.
A tampa deve deslizar por todo o percurso, não podendo sair das linhas
que delimitam o espaço de jogo.

