
  
  
  

 PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES  
  

1º PERÍODO 
  
  

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS:  
Querida família, nosso trabalho continua. Esperamos que vocês estejam aprendendo 
bastante e se divertindo. Mas atenção:  
  
  
➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  
➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas.  
➢ As atividades disponibilizadas no site não necessitam de impressão, devendo 

ser feitas em uma folha branca, formato A4.  
➢ Escreva o nome da criança, em letra PALITO, no canto superior esquerdo da 

folha, para identificação da professora.  
➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  
 
 
ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO DIA: 
Querida criança, hoje você terá duas atividades para desenvolver. Abaixo estão 
disponíveis dois planos de aula: Um deles referente a conceitos matemáticos e outro 
trazendo uma deliciosa receita culinária. 
Faça as duas atividades com carinho e alegria!  
  
  
Conteúdos do dia: Conceitos matemáticos e Culinária  
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla  

  
  

DATA: 24/04 (Sexta-feira)  
  
  
  

 
  



CONCEITOS MATEMÁTICOS 
EM CIMA – EMBAIXO  

Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla  
  

Atividade: Em cima X Embaixo  
  
Material necessário:   
➢ Folha branca 
➢ Lápis de escrever 

  
Justificativa: 
A criança, desde o nascimento, está imersa em um universo do qual os 
conhecimentos matemáticos são parte integrante. É na aprendizagem matemática 
que as crianças desenvolvem diversas noções que são importantes para seu 
desenvolvimento integral e para tornarem-se autônomas, capazes de pensar e 
resolver os problemas.  
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com a atividade são: 

➢ Desenvolver coordenação motora; 
➢ Fixar os conceitos matemáticos; 
➢ Estimular a atenção e concentração. 

 
Desenvolvimento da atividade:  
Antes da realização da atividade, assista ao vídeo com explicação da professora, 
disponível em: https://youtu.be/b5cNH6vOchM  
 
Em seguida, siga as orientações para as atividades abaixo: 
Atividade 1: Observar, pela casa, objetos que estão em cima e embaixo (da mesa, 
da cadeira, da cama, de um móvel...). 
Atividade 2: Representar os conceitos EM CIMA e EMBAIXO através de um 
desenho. O papai ou a mamãe deverá fazer (ou imprimir) o desenho de uma mesa 
numa branca.  
Em seguida, a criança desenhará uma garrafa em cima da mesa e uma bola embaixo 
da mesa. Depois, se quiser, faça um colorido bem bonito. 
Faça tudo com carinho e capricho! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/b5cNH6vOchM


CULINÁRIA  
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla  

  
Atividade: Vamos fazer Danoninho de inhame?  
  
Justificativa: 
A culinária estimula o desenvolvimento da criança, aprofunda os laços entre as 
pessoas e possibilita um universo novo para ricas aprendizagens. 
Dentro disso, nossa proposta hoje é utilizar o inhame – um alimento muito nutritivo – 
para fazer uma delícia que as crianças amam: o famoso Danoninho.  
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com a atividade são: 

➢ Desenvolver coordenação motora; 
➢ Incluir novos alimentos ao cardápio das crianças; 
➢ Estimular a atenção e concentração. 

 
Desenvolvimento da atividade:  
Antes de iniciar o preparo, assista ao vídeo, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=yrrwXAVpXc0  
Em seguida, siga os passos da receita e se divirtam na cozinha! 
 
 
DANONINHO DE INHAME 
 
Ingredientes: 
➢ 250g de inhames picados e descascados)  

(mais ou menos 2 unidades e meia) 
➢ 250g de morangos lavados e picados  
➢ 1 banana pequena (cerca de 1/2 xícara)  
➢ 1 colher (de sopa) de suco de limão  
➢ Açúcar/melado a gosto 

 
Modo de preparo: 
Corte a banana, coloque em uma vasilha e leve pra congelar, o que vai levar cerca 
de 4 horas. 
Cozinhe os inhames cortados até ficarem bem macios (quanto mais macios, mais 
cremoso fica o nosso danoninho). 
Em um processador ou liquidificador potente, coloque os inhames cozidos, os 
morangos, a banana congelada, o suco de limão, adoce a gosto e bata até obter um 
creme uniforme.  
Coloque em uma vasilha e leve à geladeira até ficar gelado, o que vai levar mais ou 
menos 5h. Está pronto! 
 
Esta receita rende mais ou menos 400ml e é perfeita pra servir com melado e 
granola. Guarde o que sobrar na geladeira em um recipiente fechado por até 3 dias. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yrrwXAVpXc0

