
  
 
 
 
 

 

06/12/21 

2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
Professoras: Aline e Daniele. 

 

Atividade: Revisão 

                  Famílias silábicas S, T, V, W, X, Y E Z 

 

Material necessário: 

➢ Folha de atividade 

➢ Lápis de escrever 

➢ Lápis de cor 

 

Justificativa:  

Na alfabetização alguns conceitos precisam ser priorizados, é o caso das 

famílias silábicas.  Ensinar as famílias silábicas, evidencia ensinar algo dinâmico, 

significativo e contextualizado que pode ser iniciado nos primeiros anos da vida 

escolar. 

Objetivos: 

✓ Identificar e traçar as famílias silábicas do S, T, V, W, X, Y e Z; 

✓ Estimular a coordenação motora fina e o traçado das letras; 

✓ Reconhecer as sílabas nas palavras; 

✓ Perceber a importância das sílabas para formar palavras. 
 

 

Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/yT1v_2dDoH0 

 

Desenvolvimento:  

Antes de desenvolver sua atividade, assista aos vídeos disponíveis em: 

1 – Família silábica letra S - https://youtu.be/9_XA-t6K-5Y 

2 – Família silábica letra T -https://youtu.be/Q9mkAigtKBE 

3 – Família silábica letra V-https://youtu.be/guXF3FJHBkg 
4 – Família silábica letra W -https://youtu.be/BdqSSWSlTm0 
5 –Família silábica letra X- https://youtu.be/s9SGni8xSnE 
6 – Família silábica letra Y -https://youtu.be/GZh39X4cCwo 
7 – Família silábica letra Z - https://youtu.be/GBL1nLfvkNo 

 
   Agora, de olho na folha de atividade! 

   Organize as palavras de acordo com a letra inicial de cada família 

silábica. 

 

https://youtu.be/yT1v_2dDoH0
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

c 

2º Período  

 

 

 

 

 

                                          
                                                             

 
                

  NOME: ____________________________________________ 
 

              ____________________________________________ 
 
 

➢ ORGANIZE AS PALAVRAS DE ACORDO COM A LETRA INICIAL  

DE CADA FAMÍLIA SILÁBICA. 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 

Atividade: Desafio da velocidade 

 

Material necessário:  

✓ Bolas de plástico ou de meia 

✓ Cadarço 

✓ Sacola plástica 

✓ Bola 

 

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 identificação de tempo e ação e a percepção de análise 

estratégica.  

 

Atenção ao vídeo explicativo do professor: 

https://www.youtube.com/watch?v=6PMyyyBPSBQ 

 

 

Desenvolvimento:  

A criança deverá tentar pegar uma bola de plástico que estará posicionada 

próximo ao seu acompanhante. Para concluir o desafio, a bola grande que estará 

sendo balançada em direção à criança não poderá atingi-la. 

O grau de dificuldade aumenta à medida que se aproxima a bolinha do 

acompanhante, exigindo assim, que a criança seja mais rápida e desenvolva uma 

boa estratégia para concluir o jogo. 
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