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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Essa é a semana da alfabetização. Vamos estudar bastante e acompanhar 

as atividades com carinho! 

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.  

➢ 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: Franciane 

   

Atividade: Pega-pega com a colher 
 

Atividade Extra: Semana da Alfabetização 

Acesse o Roteiro Semanal de Atividades Extras e realize a atividade 

proposta para o dia de hoje. 

Disponível no site: ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERIAL DE 

APOIO. 
 

Material necessário:    

✓ Um recipiente com água (uma bacia, um tabuleiro, ou outro onde seja 

possível colocar água suficiente para alguns objetos boiarem) 

✓ Uma colher 

✓ Pequenos objetos (leves), que possam boiar (tampinha de garrafa, peças 

pequenas de brinquedos, pedras de gelo, pregador de roupa...) 
 

Justificativa:  

Durante a primeira infância, a criatividade e a vontade de desenvolver 

atividades está aflorada. Entretanto, a coordenação motora fina precisa ser mais 

estimulada para que as atividades que envolvam utilização de movimentos finos 

sejam realizadas da forma mais correta e possível.  
 

Objetivos:    

✓ Desenvolver a coordenação motora; 

✓ Explorar e experimentar diferentes objetos e materiais; 

✓ Aumentar o vocabulário; 

✓ Identificar pontos de referência espacial.  
 

Desenvolvimento da atividade:  

Antes de iniciarmos a atividade, assistiam ao vídeo explicativo da tia Fran 

disponível em: https://youtu.be/p6WHmvLxMJw 
 

Papai/mamãe, para iniciarmos a atividade, escolha um local seguro para 

a criança mexer com a água (uma mesa, o chão...). 

Coloque à frente dela o recipiente com água e vá colocando os objetos 

dentro, mostrando que eles ficam por cima.  

Obs.: Você também poderá colocar um objeto que afunda, para que ela perceba 

a diferença! 
 

Agora, entregue a colher para a criança e oriente-a a pegar um objeto por 

vez, utilizando a colher.  

https://youtu.be/p6WHmvLxMJw
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Obs.: Deixe que ela faça com as duas mãos, tanto com a direita quanto com a 

esquerda. 
 

Quanto mais objetos ela conseguir pegar, melhor aperfeiçoará seus 

movimentos.   

 

Complementação: 

Vamos continuar treinando a nossa coordenação motora? Mas agora 

usaremos o nosso corpo. Assista aos vídeos sugeridos abaixo e vá 

acompanhando os movimentos. Disponíveis em: 

 

1. Pule e pare -  https://www.youtube.com/watch?v=wiOyoY_WOfA 

2. A dança do movimento 

https://www.youtube.com/watch?v=Fj_GFtYc8-c 

3. Trabalhando a coordenação motora 

https://www.youtube.com/watch?v=buQRKyfJtZA 
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