
 

 
 
 

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:  
Querida criança, abaixo você encontrará duas sugestões de CONTEÚDOS e 
suas respectivas atividades – PROFISSÕES e EDUCAÇÃO FÍSICA. 
Faça as duas atividades com carinho e dedicação! 
 
 
 
Conteúdos do dia: Profissões (página 2) e Educação Física (página 5)   
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 
Professor de Educação Física: Rafael Lima 
 
 
DATA: 04/05 (Segunda-feira)  
 
 
 
 
 



PROFISSÕES - DIA DO TRABALHO 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula  

  
Atividade: Profissões  
 

 
 

Material necessário: 
➢ Folha branca 
➢ Lápis de escrever  
➢ Lápis de cor ou giz de cera 

 
Justificativa: 
Sabemos o quão é importante valorizar cada profissão. É necessário apresentar 
às crianças diversas profissões e a importância social de cada uma delas, 
objetivando o conhecimento das diversas áreas profissionais, incentivando o 
reconhecimento, respeito e cooperação em relação às pessoas em suas 
diferentes funções.  
  
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Conhecer e valorizar os diversos tipos de profissões e suas funções na 

sociedade. 
➢ Despertar a curiosidade pela profissão dos familiares. 
➢ Desenvolver a criatividade e autonomia. 
➢ Expressar suas preferências através do desenho. 
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Desenvolvimento da atividade: 
Passo 1: Pesquisar com seus pais, avós, tios ou algum parente próximo, qual a 
profissão de cada um, o instrumento utilizado e o local de trabalho.  
 
Passo 2: Em seguida, utilize a imagem disponível em anexo (página 4) e, na tela 
do computador, associe a profissão ao instrumento utilizado para ela. Preste 
bastante atenção!     
Obs.: A folha disponibilizada em anexo serve de matriz. Se você tiver como 
imprimir em sua casa, fique à vontade para fazer a atividade, com um lápis, na 
própria folha, ligando as profissões aos instrumentos correspondentes. Do 
contrário, proceda como orientado acima. 
 
Passo 3: Agora é sobre você! Que profissão você quer exercer quando crescer? 
Em uma folha branca, faça um lindo desenho sobre a profissão escolhida por 
você e o instrumento de trabalho que utilizará. Capriche! 
 
Complementação: 

1) Vídeo “Profissões” – Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Sa4UURwodzA&feature=youtu.be  

2) Vídeo “O que você quer ser quando crescer?” – Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=bNn7Efjvl5g  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Sa4UURwodzA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bNn7Efjvl5g


                                                                            

                                                                                                         COLÉGIO EQUIPE - 2020 

                                                                                    EDUCAÇÃO INFANTIL - 2° PERÍODO 

 

 

NOME:_________________________________________________________ 

 
LIGUE AS PROFISSÕES AOS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
EXERCÊ-LAS. 
 

 

 

 



EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima  

  
Atividade: Escape se puder 
  
Material necessário:   
➢ 2 cadarços 
➢ Sacola plástica 
➢ Uma bola macia (ou outro objeto similar) 
➢ Brinquedos pequenos (carrinhos, bolinhas ou pecinhas) 

 
Justificativa: No início da educação infantil, é importante proporcionar o 
maior número possível de experiências à criança, pois isso as ajudará a 
adquirir e descobrir um mundo completamente novo.  
A educação física deve, assim, ser inserida no conjunto de ações 
pedagógicas que contribuam com o desenvolvimento infantil, tendo enfoque 
lúdico, sem perder sua importância pedagógica. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Desenvolver a coordenação motora grossa 
➢ Estimular noções e percepção de tempo e espaço 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Para as atividades de Educação Física, sempre será necessário a presença e 

participação de ao menos um adulto.  

 
Antes de iniciar a atividade, assistam ao vídeo explicativo do professor Rafael, 
disponível em: https://youtu.be/-acXxfXLTIE 
 
Primeira etapa 
Coloque a bola dentro da sacola e amarre com uma das pontas do cadarço. 
Determine certa distância e oriente a criança que fique de frente para você. 
Distribua os brinquedos próximo a seus pés, segure o cadarço com a sacola 
presa em uma das pontas e realize movimentos circulares sobre seu corpo. 
A criança deve tentar pegar os brinquedos sem que a bola o atinja. 
 
Segunda etapa 
Coloque uma cadeira próxima a uma parede e se posicione ao lado da mesma 
criando uma espécie de corredor. 
Ainda utilizando a bola presa pelo cadarço realize movimentos constantes 
batendo a bola sobre a parede. 
A criança deve tentar coordenar o tempo para passar pelo desafio sem ser 
atingido pela bola. 
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