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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais. Não se esqueçam: 

nossos encontros acontecem sempre às terças-feiras e quintas-feiras, cada 

turma em seu próprio horário. 

Informações específicas sobre nossos encontros no site da escola (ALUNO 

– EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS e/ou ORIENTAÇÕES 

ENCONTRO ON-LINE).  

 

Por favor, para a realização das atividades semanais, 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. 

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. 

➢ 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 utilizadas matrizes.  

As matrizes serão disponibilizadas no site (diariamente) e na escola 

(semanalmente). Se vocês não têm como imprimi-las em casa, por favor, fiquem 

à vontade para buscá-las (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.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

CONJUNTO, CLASSIFICAÇÃO E PERCEPÇÃO VISUAL 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

Atividade: Intruso 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade  

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 

Justificativa:  

Ao executar atividades como descobrir o objeto intruso nos conjuntos, 

várias áreas cerebrais e funções cognitivas são ativadas. Para realizá-las, a 

criança desenvolve percepções como a exploração e classificação de objetos 

semelhantes e distintos, a concentração, a atenção e o raciocínio. 

 

Objetivo: 

✓ Estimular o aprendizado através do desafio;  

✓ Desenvolver a atenção aos detalhes visuais;  

✓ Fazer associações e leitura de imagens; 

✓ Identificar e classificar todos os conjuntos e seus elementos. 

 

Desenvolvimento:  

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

disponível em: https://youtu.be/w-n2X0eaJnM 

 

Agora, na folha de atividade, faça como demonstrado pela professora: 

encontre e pinte o objeto intruso em cada grupo. 

 

Complementação:  

Vamos continuar estimulando nossa percepção visual? Assista ao vídeo 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SRxYO4SaxRA 

 

 Fique atento e boa sorte!!! 

         

https://youtu.be/w-n2X0eaJnM
https://www.youtube.com/watch?v=SRxYO4SaxRA


 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 
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HÁ UM “INTRUSO” EM CADA GRUPO. 
 

ENCONTRE-O E PINTE-O COM MUITO CAPRICHO. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

NOME: __________________________________________________ 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 

Atividade: Circuito motor  

 

Material necessário: 

✓ Utilizar almofadas 

✓ Cadeiras 

✓ Cadarços 

 

Justificativa:  

A Educação Física é de extrema importância para o desenvolvimento 

saudável das crianças. 

Na atividade de Circuito Motor as crianças exploram um espaço preparado 

com materiais diversificados. A proposta é auxiliar o desenvolvimento motor e 

corporal de cada criança. A cada obstáculo são desafiadas a testar suas próprias 

habilidades e evoluir, promovendo também a percepção corporal em relação as 

suas capacidades de movimento. 

O trabalho com movimento tem como objetivo possibilitar às crianças se 

deslocarem com destreza ao andar, correr, pular, favorecendo o sentimento de 

confiança nas próprias atitudes motoras, além de desenvolver o equilíbrio, a 

agilidade, noção espacial e a segurança. 

 

Objetivo:  

✓ Desenvolver a coordenação motora ampla; 

✓ Aprimorar movimentos, correr, saltar, rastejar, escalar, andar etc. 

  

 

Desenvolvimento:  

Para a realização dessa atividade, assista ao vídeo com a explicação do 

professor Rafael, disponível em:  

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

 

Utilize os objetos sugeridos acima para montar o seu próprio circuito em 

casa. Se não tiver os materiais sugeridos, substitua e traga outras possibilidades 

para se desenvolver e divertir em família! 

 

 

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

