
 

 
 
 

 
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

2º PERÍODO 

  
  

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS:  
Querida família, esperamos que vocês estejam aprendendo e se divertindo 
bastante. 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.  
➢ Oriente a criança a escrever o nome, 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, CRIANÇA, PARA AS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO DIA: 
Hoje você tem 2 (duas) atividades para realizar. Abaixo, você encontrará dois 
planos de aula: CONCEITOS MATEMÁTICOS e EDUCAÇÃO FÍSICA.  
Faça as DUAS atividades com carinho e disposição! 
 
  
Conteúdo do dia: Conceitos Matemáticos e Educação Física  
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 
Professor de Educação Física: Rafael Lima 
 
 
DATA: 27/04 (Segunda-feira)  
 
 
 
 
 



CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula  

  
Atividade: Brincando com o Tangram  
  
Material necessário: 
➢ Folha (colorida ou branca) - com o desenho das sete peças do Tangram 
➢ Tesoura 
➢ Lápis de cor 
➢ Cola 

 
A Lenda do Tangram  
Um imperador chinês chamou um de seus melhores artistas e ordenou que 
saísse pelos seus domínios e retratasse as coisas mais belas que pudesse 
encontrar, levando apenas uma prancha quadrada. Apesar da dificuldade 
proposta, lá foi o artista, China afora, para tentar cumpri-la. No caminho, ao 
atravessar um riacho, caiu, e a prancha quebrou em sete pedaços. Precisava 
reuni-las, e após muitas tentativas percebeu que, a cada uma delas, ao arrumar 
as peças, conseguia formar uma figura diferente. Voltou rapidamente para 
mostrar aquela maravilha ao imperador, que ficou muito satisfeito com a 
possibilidade de retratar todas as coisas, usando apenas aquelas sete peças... 

 
Justificativa: 
O trabalho com Tangram é de grande valor para as crianças, pois parte de uma 
situação concreta e que propicia a construção do conhecimento a partir de uma 
situação empírica e lúdica. 
O jogo e o brincar estimulam a representação à expressão de imagens e permite 
que o estudante se situe na presença de tudo que existe no cotidiano.  
Segundo Vygostk, o jogo é uma ação voluntária da criança, onde o que importa 
é o processo em si e não o resultado final. O jogo inclui sempre uma intenção 
lúdica do jogador e defende que toda conduta do ser humano, incluindo suas 
brincadeiras, é construída como resultado de processos sociais. 
  
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Trabalhar o raciocínio espacial, a análise e síntese (a regra básica do jogo 

é que cada figura formada deve incluir as sete peças);  
➢ Reproduzir as figuras apresentadas nas cartelas (podem ser criadas 

outras figuras livremente);  
➢ Mostrar que a Matemática pode ser divertida; 
➢ Desenvolver o raciocínio lógico para a resolução de problemas, 

coordenação motora e habilidades na utilização dos materiais a serem 
utilizados; 
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Desenvolvimento da atividade: 
Em uma folha (branca ou colorida), um adulto deverá fazer o desenho do 
contorno das sete peças do Tangram.  
Atenção! Cada uma das 7 peças deve ser colorida.  

Depois você, querida criança, recortará e a brincadeira vai começar! Use sua 
imaginação para montar algumas imagens.  
 
Para finalizar sua atividade, escolha uma imagem preferida. Numa folha branca, 
desenhe um lindo cenário e cole sua imagem de Tangram nele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: A folha disponibilizada abaixo serve como matriz para a realização da 
atividade. Se você tiver como imprimir em casa, fique à vontade para usá-la 
como molde. 
 
 
Complementação:  

1) Sugestão de vídeo – A lenda do Tangram 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fKdEYytQvm0 
 

2) Criando um Tangram passo a passo 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uD7hu0d0glQ 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima  

  
Atividade: Agilidade  
  
Material necessário: 
➢ Dois guardanapos de papel. 
 
Justificativa: 
A Educação Física é parte importante da Educação Infantil. Ela trabalha os 
movimentos, a coordenação motora, a interação social, o respeito... 
Além disso, a educação física está ligada à saúde e demonstramos a 
necessidade de levar uma vida saudável e exercitar o nosso corpo. 
Neste período de isolamento, é importante que nós tiremos um tempinho para a 
atividade física, ainda que não tenhamos grandes espaços em nossas casas. 
Vamos nessa? 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Aperfeiçoar a discriminação cinestésica mediante o movimento 
➢ Desenvolver o domínio psicomotor 
➢ Estimular a agilidade e atenção.  

 
Desenvolvimento da atividade: 
Atenção! Para esta atividade, precisamos do auxílio de um adulto. 

 
Determine certa distância (dois metros ou um pouco mais).  
Diga para a criança permanecer de frente para você. Segure os guardanapos de 
papel, um em cada mão e estique seus braços.  
Em determinado momento, solte um dos papeis e incentive a criança a pegá-lo 
antes que caia no chão. Vá alternando os lados no qual você vai soltar o papel. 
Agora, vamos colocar alguns desafios: 

1) De costas - A criança deve permanecer de costas para você e combine, 
de antemão, alguma palavra de comando ou som. Diga que, ao escutá-
lo, a criança deve se virar e tentar pegar o papel antes que caía.  

 
2) Sentado no chão – Com a criança sentada no chão, aumente um pouco 

a distância e ela deverá se levantar e pegar o papel.  
 
 


