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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais. Por favor, permaneçam 

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 ela e as crianças.  

➢ Além disso, alguns dias da semana, teremos duas atividades propostas 

para serem realizadas: 1 (uma) referente a uma disciplina especializada e 1 

(uma) referente a conteúdos passados pela professora regente. 

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

ser entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ 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.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

COORDENAÇÃO MOTORA  
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Acerte o copo 
 

Material necessário:  
✓ Copos ou potes de plástico 
✓ Durex (fita dupla face, durex colorido ou outros) 

✓ 1 bola pequena ou média 
 

Justificativa:  

Desde o nascimento, a criança utiliza o próprio corpo para interagir com o 

ambiente e com as pessoas, por isso o movimento é de suma importância para 

o seu desenvolvimento.  

Os movimentos são aperfeiçoados de forma gradativa, como forma de 

entender o mundo a seu redor. A criança, então, passa a manusear objetos, 

engatinhar, caminhar, correr, saltar, brincar. Portanto, utiliza o movimento como 

meio de expressar suas emoções e pensamentos. 

 

Objetivos:  

✓ Desenvolver as noções de esquema corporal 

✓ Desenvolver o controle gradual do próprio movimento, aperfeiçoando 

seus recursos de deslocamento 

✓ Desenvolver habilidades de realizar movimentos de preensão, encaixe e 

lançamento para ampliar suas possibilidades de manuseio dos diferentes 

materiais e objetos 

✓ Desenvolver a concentração e atenção 

 

Desenvolvimento: 

Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda são fundamentais para 

a realização das nossas atividades. 

 

Antes da atividade, assista ao vídeo explicativo da tia Yasmin, disponível 

em: https://youtu.be/SjBTa5s2dFc 

 

Agora é hora de mexer o corpinho e exercitar a atenção! Quem aí é bom 

de mira?  

Na atividade de hoje, você precisará de copos de plástico (3 a 5 copos) - 

ou outro recipiente disponível que não quebre - e uma bola.  

Obs.: Caso você não tenha uma bola, pode confeccionar a sua própria bolinha 

com folhas de jornal ou revistas e até mesmo com uma meia que não esteja  

https://youtu.be/SjBTa5s2dFc
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usando. É só enrolar o material de sua escolha e passar uma fita em volta para 

que ela não se desfaça.  

 

Vamos ao próximo passo? Agora que você já tem a bolinha, escolha um 

ambiente de fácil acesso, de preferência uma mesa, para que você consiga se 

apoiar nela para jogar a bolinha.  

Peça ao papai ou à mamãe que coloque os copos na altura da mesa e 

passe uma fita para que o copo não caia - como na IMAGEM 1. Tudo pronto? 

Preparar...apontar...e... jogar! 

Para a brincadeira ficar mais divertida, chame toda a sua família para jogar. 

Quem será que consegue acertar o maior número de bolinhas dentro dos 

copos? Espero que vocês se divirtam! 

 

 
IMAGEM 1:  

 
 


