
 

 
TERCEIRA SEMANA DE ATIVIDADES 

PLANEJAMENTO DIÁRIO 
 

MATERNAL II 
 
 

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS: 
Querida família, esta será a nossa SEMANA LITERÁRIA. Todos os dias, estaremos 
em contato com livros, textos, histórias, teatro... Esperamos que vocês se envolvam 
e divirtam-se realizando as atividades propostas. Mas atenção: 
 
➢ As atividades confeccionadas em casa deverão ser entregues à professora 

no retorno das aulas. 
➢ As atividades 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. 
➢ Durante a realização das atividades, interaja com a criança, cante, faça 

gestos, questione, participe. 
➢ Esta semana seria mais curta, devido ao feriado de Páscoa. Mas com a 

extensão do período de quarentena, também estamos disponibilizando 
atividades para os dias 09/04 e 10/04. 
 

 
ATENÇÃO, CRIANÇA, PARA AS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO DIA: 
Hoje você tem 2 (duas) atividades para realizar. Abaixo, você encontrará dois planos 
de aula: Literatura e Música.  
Faça as atividades com carinho e disposição! 

 
 

DATA: 08/04 (Quarta-feira) 
Conteúdos do dia: Literatura e Música 
 
Professoras regentes: Yasmin e Vanessa 
Professor de música: Thales Tacito 

 
 
 



LITERATURA 
Professoras: Yasmin e Vanessa 

 
Atividade: Contação de História  
 
Material Necessário: 
➢ Livro “Tenho medo, mas dou um jeito” (disponível no site da escola: ALUNO 

– EDUCAÇÃO INFANTIL – SUGESTÕES DE LEITURA) 
 
Justificativa: A literatura infantil é muito importante, pois contribui para o 
conhecimento, recreação, informação e interação necessária ao ato de ler. Desta 
forma, pode influenciar de maneira positiva no desenvolvimento social, emocional e 
cognitivo da criança. 
O desenvolvimento da leitura deve ser estimulado desde a sua mais tenra idade e a 
participação da família é de suma importância neste processo, para que a criança 
crie o hábito de leitura. 
Da mesma forma, o colorido envolve as crianças e mesmo aqueles simples rabiscos, 
como consideram os adultos, feitos por elas ainda bem pequenas, incentivam o 
desenvolvimento de capacidades essenciais como o conhecimento das cores, a 
coordenação, o aperfeiçoamento das capacidades motoras, concentração, limites e a 
paciência em realizar uma tarefa até o final. Tudo isso pode ser observado em uma 
criança enquanto ela se diverte pintando. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Incentivar a leitura diária e o gosto pela mesma; 
➢ Usar todos os sentidos para favorecer, desde já, possibilidade de 

interpretação da leitura; 
➢ Estimular a concentração; 
➢ Desenvolver percepções táteis e visuais; 
➢ Desenvolver a atenção da criança às cores que existem ao seu redor; 
➢ Incentivar a exploração de giz de cera e tintas; 
➢ Oferecer experiências sensíveis. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Em um lugar agradável e silencioso, reúna a família e conte para a criança a história 
sugerida (Tenho medo, mas dou um jeito”.  
Após a contação de história, conversem sobre seus medos. Todos devem falar sobre 
seus medos e o que fazem para lidar com eles. Mas estejam abertos para 
manifestações do tipo “Eu não tenho medo de nada!” 
Depois da conversa em família, ouçam juntos a música “Medo”, do Bob Zoom. 
 
Complementação:  
Música sugerida: MEDO (Bob Zoom) 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Lk1hG2ICXwc 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Lk1hG2ICXwc


MÚSICA 
Professor: Thales Tacito 

 
Atividade: Música – gênero textual 
 
Justificativa: A música possui um papel importante na educação das crianças, pois 
contribui para o desenvolvimento psicomotor, socioafetivo, cognitivo e linguístico, além 
de ser facilitadora do processo de aprendizagem. 
A musicalização é um processo de construção do conhecimento, favorecendo o 
desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir 
música, da imaginação, memória, concentração, atenção, do respeito ao próximo, da 
socialização e afetividade, também contribuindo para uma efetiva consciência corporal 
e de movimentação. 
A musicalização na educação infantil está relacionada a uma motivação diferente do 
ensinar, em que é possível favorecer a autoestima, a socialização e o desenvolvimento 
do gosto e do senso musical das crianças dessa fase. Cantando ou dançando, a 
música proporciona diversos benefícios para as crianças e é uma grande aliada no 
desenvolvimento saudável. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Incentivar o gosto pela música; 
➢ Estimular a concentração; 
➢ Oferecer experiências sensíveis. 
➢ Favorecer o desenvolvimento cognitivo/linguístico, psicomotor e socioafetivo; 
➢ Ensinar a criança a tratar bem dos animais.  

 
Desenvolvimento da atividade: 
Coloque o vídeo “Som de gato miando”, disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=OJP1fcQ1s_8, e incentive a criança a olhar para 
os gatinhos com carinho, atentando para suas diferenças e para os diferentes sons e 
tons do seu miado. 
Em seguida, leia o texto abaixo (em anexo – página 4), sobre a história da Dona Chica 
que jogou o pau no gato (história tradicional). Depois, coloque o vídeo com a música 
“Atirei o pau no gato”, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=0hhz7KSEIAE 
e cante com a criança. 
Para fechar nossa atividade do dia, converse com a criança sobre como é “feio” 
maltratar os animais  e coloque o vídeo “Não atire o pau no gato – Atchim e Espirro.  
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1s_LKI8bXUk. 

Sugestão do professor: 
Tire um tempinho para brincar de roda com a criança. Utilize a cantiga de roda 
trabalhada hoje e outras que você, porventura, conheça.  
 
ATENÇÃO! 
Se desejar, outras atividades de MÚSICA estão disponíveis. Acesse o site da escola 
ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – SUGESTÕES DE ATIVIDADES.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OJP1fcQ1s_8
https://www.youtube.com/watch?v=0hhz7KSEIAE
https://www.youtube.com/watch?v=1s_LKI8bXUk


Anexo – História da Dona Chica (TRADICIONAL) 
 

 

 

 

              ATIREI O PAU NO GATO 


