
 

 
 
 

 
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

2º PERÍODO 
 
 

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS: 
Querida família, nosso trabalho continua. Esperamos que vocês estejam 
aprendendo bastante e se divertindo. Mas atenção: 
 
 
➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

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

ser entregues à professora no retorno das aulas.  
➢ Algumas atividades disponibilizadas no site oferecem opção de matriz para 

que você imprima, se desejar. Mas atenção! Não se preocupe em imprimir. 
Todas as atividades trazem orientações claras para facilitar a realização em 
folha branca, formato A4.  

➢ Oriente a criança a escrever seu nome, 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.  
 

 
ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO DIA: 
Querida criança, abaixo você encontrará dois planos de aula para o dia de hoje: 
MÚSICA e INFORMÁTICA. 
Faça as duas atividades com carinho e atenção! 
 
Conteúdos do dia:  
Música – Professor Thales Tácito 
Informática – Professora Marianna Panisset 
 
 DATA: 13/05 (Quarta-feira) 

 
 
 
 
 



MÚSICA 
Professor: Thales Tácito 

 
Atividade: As propriedades do som 
 
Justificativa: 
O contato da criança com a música se faz nas situações de convívio social, por 
meio de brincadeiras e manifestações espontâneas. O ambiente sonoro, assim 
como a presença da música em diferentes e variadas situações do cotidiano fazem 
com que os bebês e crianças iniciem seu processo de musicalização de forma 
intuitiva. A expressão musical das crianças nessa fase é caracterizada pela ênfase 
nos aspectos intuitivo e afetivo e pela exploração dos materiais sonoros. 
As crianças integram a música às demais brincadeiras e jogos: cantam enquanto 
brincam, acompanham com sons os movimentos de seus carrinhos, dançam e 
dramatizam situações sonoras diversas, conferindo “personalidade” e significados 
simbólicos aos objetos sonoros ou instrumentos musicais. 
Nesse sentido, os primeiros anos de aprendizagem são propícios para que a 
criança comece a entender o que é a linguagem musical, aprenda a ouvir sons e a 
reconhecer diferenças entre eles. Nosso trabalho deve buscar a brincadeira 
musical, aproveitando a identificação natural da criança com a música.  
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta aula são:  
- Perceber e discriminar alturas do som: grave/ médio/ agudo 
- Apreciação musical;  
- Desenvolvimento da atenção, ritmo e concentração;  
- Ludicidade;  
- Criar novas possibilidades sonoras e organizar o som a partir de histórias. 
 
Desenvolvimento da atividade: 
Querida família, acessem o vídeo do professor Thales e acompanhem juntos a 
proposta para esta atividade. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=26WSYRkl1Ec 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=26WSYRkl1Ec


INFORMÁTICA 
Professora: Marianna Panisset 

 
 
Atividade: Encaixando as formas geométricas 
 
Justificativa: 
A internet faz parte de nossas vidas e há muita coisa boa a ser aprendida com ela. 
Podemos adequar seu uso a qualquer atividade e/ou momento de nossa vida.  
Hoje vamos usar nossos conhecimentos e equipamentos para aprender sobre as 
formas geométricas. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Incentivar o raciocínio e a agilidade; 
➢ Ensinar que a tecnologia pode ser uma boa aliada para o nosso aprendizado; 
➢ Trabalhar a coordenação motora; 
➢ Reforçar as formas geométricas. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Querida família, acessem o vídeo explicativo da professora Marianna, disponível 
em: https://youtu.be/7GXimvVcuk0  e acompanhem juntos as instruções propostas 
para o desenvolvimento desta atividade. 
 
Para a realização da atividade, utilize o link: 
http://www.escolagames.com.br/jogos/formasDesenhos/  
 
Obs.: Se aparecer um símbolo de quebra-cabeça ou um "F" clique neles e depois 
em “permitir”. 
 

 

 

https://youtu.be/7GXimvVcuk0
http://www.escolagames.com.br/jogos/formasDesenhos/

