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1º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Por favor, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fgaleria.colorir.com%2Fveiculos%2Fbarcos%2Fbarco-veleiro-1-pintado-por-lili7-1009118.html&psig=AOvVaw1veDHbWflPf4Tov6RYVt3B&ust=1593459545644000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjkidGhpeoCFQAAAAAdAAAAABAJ
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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 

✓ Papel colorido (4 cores) 

✓ Cola branca  

 

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/Ygov0xfH1nQ 

 

Em seguida, já com a folha de atividade em mãos, rasgue pedaços de papel 

colorido e cole na imagem, de acordo com a orientação da professora.  

Uma cor deverá ser colada representando o mar e as outras três cores 

deverão ser coladas no barco, uma em cada parte que o compõe. 

 

Complementação: 

Para finalizar nossa atividade, vamos assistir ao vídeo “Barquinho de 

Papel”? Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zer23u9bxEo 

 

https://youtu.be/Ygov0xfH1nQ
https://www.youtube.com/watch?v=zer23u9bxEo


 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

1º Período 

 

 

 
 

 

                             

                                                 
 

 
                                  

 

ENFEITE O BARCO E O MAR COM PEDAÇOS DE PAPEL COLORIDO. 
 
 

 

  

 

NOME: _____________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 

Atividade: Jogo das tampinhas 

 

Material necessário:  

✓ Duas tampinhas de garrafa pet 

✓ Lápis de colorir 

 

Justificativa:  

A Educação física é um conteúdo extremamente importante para o 

desenvolvimento da criança. Ela trabalha movimentos, coordenação motora e 

desenvolve diversas habilidades necessárias à criança. 

Por esta razão, é imprescindível que ela esteja presente na educação das 

crianças desde a educação infantil. 

 

Objetivo:  

✓ Desenvolver a coordenação motora fina e bilateral 

✓ Estimular a percepção espacial e o desenvolvimento da orientação nos 

hemisférios cerebrais 

 

Desenvolvimento:  

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

Rafael, disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=p7MhLMQGDVk&feature=youtu.be 

 

Agora que você já assistiu ao vídeo, colora o material (imagens 

disponibilizadas abaixo). Ele será utilizado na brincadeira, possibilitando assim, 

além do trabalho de interação, o desenvolvimento da coordenação motora fina. 

Em seguida, utilizando as tampinhas, conduza as mesmas sobre as 

marcações do papel utilizando as duas mãos, possibilitando assim o 

desenvolvimento da coordenação motora bilateral. 

 

Obs.: Peça ao papai/mamãe que fique segurando as figuras para você e, à 

medida que for terminando cada folha, vá trocando os percursos.  

 

Desafio:  

Se quiserem deixar a atividade mais divertida, façam uma competição entre pais 

e filho, cada um ficando com uma tampinha. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p7MhLMQGDVk&feature=youtu.be


 



 



 



 



 


