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1º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Iniciamos hoje mais uma semana de estudos on-line.  

Por favo, estejam atentos às orientações abaixo: 

   

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as atividades 

propostas.  

➢ Assistam, TODOS OS DIAS aos vídeos explicativos da professora regente, 

para aumentar a interação entre ela e as crianças. Além disso, teremos duas 

atividades propostas para serem realizadas: 1 (uma) referente a uma disciplina 

especializada e 1 (uma) referente a conteúdos passados pela professora regente. 

➢ Não se esqueçam da atividade para reforço da escrita do nome. Ela é 

extremamente importante. 

➢ As atividades terão seu registro em folha. Elas deverão ser guardadas neste 

momento e entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ Lembre a criança de escrever seu nome, em letra PALITO, nas atividades, para 

identificação da professora e treino da escrita. 

➢ Para a realização das atividades, serão disponibilizadas matrizes, podendo a 

família optar pela impressão delas ou por realizar as atividades em uma folha 

branca, formato A4.  

Para as famílias que estiverem impossibilitadas de imprimir as matrizes em casa, 

disponibilizaremos as mesmas (semanalmente) na escola. Se este for o caso de 

vocês, por favor, fiquem à vontade para buscá-las na escola (verificar horário com 

a coordenação). 

➢ As matrizes referentes às atividades de Inglês, também estarão disponíveis no 

site e na escola. 

➢ Façam os Deveres de casa (MINHA TAREFA) com capricho. Oriente sobre a 

realização, recorte a margem da folha e cole no Caderno de Deveres de Casa.  

Os cadernos de Deveres de Casa estarão disponíveis na escola também. 

➢ NOVIDADE: Esta semana nosso encontro on-line será diferente e pra lá de 

especial com as tias Raquel, Mari e Kaká (JUNTAS). Não tivemos nossa Festa 

Junina por causa do isolamento, mas não deixaremos de festejar. Teremos o 

nosso Arraiá On-line - dia 26/06 às 15h.  

Prepare sua roupa (ou apenas um adereço, se preferir) e se anime! Informações 

específicas em ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.portalhortolandia.com.br%2Fnoticias%2Fnossa-cidade%2Ffim-de-semana-tera-festas-tipicas-da-epoca-34592&psig=AOvVaw3S7lRhT-HzXmS-p_30qtC7&ust=1592878452743000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDfjvKslOoCFQAAAAAdAAAAABAV
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

COORDENAÇÃO MOTORA 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 
 

Atividade: Coordenação motora 
 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade  

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 
 

Justificativa:  

A coordenação motora diz respeito à capacidade do cérebro de equilibrar 

os movimentos do corpo, mais especificamente dos músculos e das articulações. 

O desenvolvimento da coordenação permite dominar o ambiente, propiciando 

manuseio dos objetos.  

Com a coordenação motora fina, a criança deve ser estimulada a realizar 

atividades que envolvam movimentos das mãos e dos dedos de forma que 

futuramente ela tenha melhor habilidade para utilizar lápis, canetas, realizar 

desenhos, letras, números, formas etc. 
 

Objetivo:  

✓ Estimular a orientação espacial, a lateralidade e melhorar o tônus 

muscular;  

✓ Desenvolver os traçados com maior precisão;  

✓ Conscientizar sobre a importância do trabalho com a motricidade.  
 

Desenvolvimento:  

Antes de realizar sua atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/zfYMzq4HN5s 

 
 

Em seguida, na folha de atividade disponibilizada abaixo, procure o 

caminho que leva o urso até à caixa e siga-o com o dedo algumas vezes.  

Depois, trace o caminho usando o lápis de escrever.  

Faça com calma e atenção, tentando não esbarrar nas linhas que delimitam 

o caminho. Para finalizar, faça um lindo colorido. 
 

Obs.: A folha disponibilizada abaixo serve como matriz para a realização da 

atividade proposta. Se você tem como imprimir em sua casa, use-a para tal. Do 

contrário, fique à vontade para buscar sua cópia na escola (verificar horário com 

a coordenação). 

https://youtu.be/zfYMzq4HN5s
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PROCURE O CAMINHO PARA LEVAR O URSINHO ATÉ A CAIXA. 
 

DEPOIS, FAÇA UM LINDO COLORIDO. 
 

NOME: ________________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Professor: Rafael Lima 

 

Atividade: Dia de Festa Junina  

 

Material necessário: 

✓ Bola 

✓ 2 copos 

✓ 2 colheres 

✓ Milho de pipoca ou feijão 

✓ 1 pote pequeno para os grãos 

 

Obs.: Permaneça perto da criança durante toda a atividade e supervisione o uso 

dos materiais. 

 

Justificativa: 

Nossa atividade de hoje será muito divertida, pois afinal é época de Festa 

Junina. A Festa Junina é uma comemoração tradicional da cultura brasileira e 

todos os anos ficamos muito animados ao participar dela em nossa escola. 

Hoje, vamos recordar nossas festas através dessa atividade, aproveitando 

para exercitar o corpo.  

 

Objetivos:  

✓ Desenvolver a expressão corporal 

✓ Estimular a noção e percepção de tempo, espaço e ritmo 

 

Desenvolvimento: 

Antes de realizar sua atividade, assista ao vídeo explicativo do professor 

Rafael, disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZVaP3Z_c0RA&feature=youtu.be 

 

Agora é sua vez! Temos duas atividades para realizar: 

 

Atividade 1: Dança da bola 

Escolha um parceiro, pegue uma bola macia, coloque uma música bem 

animada e comecem a dançar. O objetivo é não deixar a bola cair! 

 

Atividade 2: Milho na colher 

Em duplas de oponentes, peguem um pouco de milho na colher e levem 

(sem deixar o milho cair) até os copos. Vence quem encher os copos primeiro. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVaP3Z_c0RA&feature=youtu.be

