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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 

Querida família! 

 

Iniciamos mais um período de estudos on-line.  

Esperamos que vocês tenham recarregado as energias durante esses dias 

e estejam dispostos a aprender ainda mais a partir de agora e se divertir. 

Continuem atentos: 

  

  

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  

➢ A partir de agora, todos os dias serão disponibilizados 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fedenilzafigueiredo%2Ffiguras-fofinhas-infantis%2F&psig=AOvVaw33VzWPgkhl3tqYAk8cCbUF&ust=1591579619510000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC8nKXG7ukCFQAAAAAdAAAAABA7
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. PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 

Professoras: Yasmin e Vanessa 

 

 

Atividade: Reforçando os números 1 e 2 

  

Material necessário:  

✓ Um pote de plástico  

✓ Farinha (de rosca, trigo), açúcar, pó de café 

ou ingrediente similar de sua escolha 

 

Justificativa:  

Os números fazem parte da nossa vida. Estão presentes em nossa idade, 

nos dias do mês, nos endereços, números de telefone e até mesmo em nossa 

alimentação. 

Por isso, torna-se fundamental inserir o conceito de números e quantidades 

para as crianças a fim de ampliar a visão e a compreensão do mundo que as 

cercam. 

 

Objetivos: 

✓ Reconhecer e nomear os números 1 e 2; 

✓ Estabelecer noção de quantidade; 

✓ Possibilitar o desenvolvimento da percepção sociomotora; 

✓ Estimular a coordenação motora; 

✓ Trabalhar a atenção e concentração. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda é fundamental para a 

realização das atividades. 

 

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

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

 

A atividade de hoje é muito divertida. Em um pote de plástico, de 

preferência um pouco profundo, a mamãe ou o papai devem colocar a farinha, o 

fubá ou outro ingrediente que vocês escolherem.  

Agora observem o quadro abaixo. Na farinha, desenhe com os dedinhos os 

objetos e a quantidades solicitadas nele.  

Não se esqueçam de apagar o desenho com a mãozinha, para que o 

próximo desenho seja feito.  

e 

https://youtu.be/TXQwwbPCasc
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Mamãe ou Papai, leia as instruções para a criança em voz alta.  

Prestem bastante atenção e divirtam-se! 

 

Complementação: 

Para fixar os números aprendidos até o momento, assistam ao vídeo 

musical “Aprendendo os números 1 e 2”, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=K1Xvyh477_M 

 

Quadro de auxílio para realização da atividade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA DE DESENHAR 

 

• Desenhe 1 (um) quadrado; 

• Desenhe 2 (dois) círculos; 

• Desenhe 2 (dois) balões; 

• Desenhe 1 (um) sol; 

• Desenhe 2 (dois) corações; 

• Desenhe 1 (um) cachorro; 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K1Xvyh477_M
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MÚSICA 
Professor: Thales Tácito 

 

 

Atividade: Tambor 

  

Material necessário:  

✓ Tambor feito com lata de alimentos na aula de 03/06. 

Obs.: Se não tiver confeccionado o tambor, utilize utensílios domésticos (como 

tampas de panelas ou potes, panelas e colher de pau, latas diversas etc.). 

 

Justificativa:  

A música é de extrema importância para o desenvolvimento infantil. Ela 

auxilia e incentiva a aquisição de diversas habilidades. 

Utilizar de material reciclável para produzir sons é mostrar para a criança 

que existe um mundo de possibilidades, onde fazer música pode também ajudar 

a salvar o meio ambiente. 

 

Objetivos: 

✓ Desenvolver consciência sanitária e ambiental 

✓ Trabalhar motricidade e criatividade 

✓ Apresentar possibilidades de instrumentos musicais e se fazer música 

✓ Trabalhar elementos timbrísticos 

✓ Trabalhar atenção e concentração 

✓ Trabalhar o silêncio 

✓ Obedecer aos comandos 

✓ Estimular a musicalidade 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda é fundamental para a 

realização das atividades. 

 

Papai/Mamãe, assistam juntos ao vídeo explicativo do Tio Thales, 

disponível em: https://youtu.be/jCp5hcaR37g 

 

Em seguida, utilizando o tambor feito ou outros utensílios, façam as 

atividades sugeridas nos vídeos abaixo.  

https://www.youtube.com/watch?v=M7SOU_WCWws 

https://www.youtube.com/watch?v=-BZT-E5VZWk 

https://youtu.be/jCp5hcaR37g
https://www.youtube.com/watch?v=M7SOU_WCWws
https://www.youtube.com/watch?v=-BZT-E5VZWk

