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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 entre ela e 

as crianças. 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. 

➢ Daremos início aos Deveres de Casa, uma vez por semana (quarta-feira). 

➢ As atividades e os Deveres de Casa deverão ser realizados em folha (para 

registro). Todas precisam ser arquivadas para entrega à professora no retorno 

das aulas presenciais.  

➢ Para a realização das atividades, serão disponibilizadas matrizes, podendo a 

família optar pela impressão delas ou realizar as atividades com a criança em 

uma folha branca, formato A4.  

Para as famílias que estiverem impossibilitadas de imprimir as matrizes em 

casa, disponibilizaremos as mesmas (semanalmente) na escola. Se este for 

o caso de vocês, por favor, fique à vontade para buscá-las (verifique horário 

junto à coordenação). 

➢ Se optarem por realizar a atividade em folha branca, não se esqueça de 

escrever o nome da criança, em letra PALITO, no canto superior esquerdo 

dela, para identificação da professora.  

➢ As matrizes referentes às atividades de Inglês, também estarão disponíveis 

na escola. 

➢ 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=http%3A%2F%2Fwww.mariababona.com.br%2F2018%2F02%2Fmaternidade-x-carnaval-e-possivel.html&psig=AOvVaw3PZIKXU8zgbFogXtX72DoS&ust=1591585400133000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCP0unb7ukCFQAAAAAdAAAAABAJ
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

COORDENAÇÃO MOTORA E CRIATIVIDADE 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Vamos aprender a fazer dobraduras? 

 

Dever de Casa: Reforçando o conceito DENTRO X FORA 

 

Material necessário: 

✓ Uma folha de papel A4; 

✓ Materiais de sua escolha para enfeitar o peixinho. 

 

Justificativa: 

Ao proporcionarmos o aprendizado de dobradura para as crianças, 

estamos desenvolvendo a sua imaginação, criatividade e concentração, dentre 

outras coisas. 

Por ser uma atividade que exige tranquilidade, ela promove a diminuição 

da frequência cardíaca e também do estresse. Além disso, ao estimularmos que 

os alunos criem e confeccionem suas dobraduras estamos ensinando que eles 

são capazes de produzir e compreender os processos envolvidos na realização 

de atividades. Desta forma, promovemos a sua autonomia.  

Além de todos esses benefícios, devido aos movimentos realizados durante 

a confecção, também aprimoramos a coordenação motora fina da criança. Viu 

só como uma simples atividade pode ser de grande importância?  

 

Objetivos: 

✓ Desenvolver a concentração; 

✓ Aprimorar a coordenação motora e a imaginação; 

✓ Aprender a fazer dobraduras. 

 

Desenvolvimento: 

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

disponível em: https://youtu.be/GlKoKqpErd4 

 

Agora, que tal fazer a sua própria dobradura?  

No vídeo, a professora fez uma dobradura de barco, que é bem mais 

trabalhosa! Aqui, nós vamos fazer de um PEIXE. É bem simples! 

Com a ajuda de um adulto, corte uma folha A4 no formato de um quadrado. 

Em seguida, ligue as duas pontas opostas até que formem um triângulo (como 

na figura abaixo – modelo). 

 

https://youtu.be/GlKoKqpErd4
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Agora, pegue a ponta do triângulo e puxe-a até que forme a figura de um 

peixe. Pronto! Você já tem o seu peixinho formado.  

Ao concluir a sua dobradura, use os materiais da sua preferência para 

enfeitar o seu peixe. Não se esqueça de colá-lo na matriz ou em uma folha 

branca.  

 

Atenção! A matriz disponibilizada abaixo será usada para a finalização da 

atividade. Caso não tenha possibilidade de imprimir em casa, fique à vontade 

para buscar sua cópia na escola ou finalize a atividade em uma folha branca. 

 

 

Imagens modelo: 

 

 

 



             

 

 

 

DESENVOLVENDO A CONCENTRAÇÃO E A IMAGINAÇÃO 

 

COM A AJUDA DE UM ADULTO, VAMOS FAZER UM PEIXINHO DE DOBRADURA E ENFEITÁ-LO?  

AO TERMINAR, COLE-O ABAIXO. 

 

  

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III NOME:____________________________________________________________________________ 

 



 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

    

           
 

PARA CASA 
 

TRABALHANDO CONCEITOS MATEMÁTICOS 
COLORA SOMENTE OS PASSARINHOS QUE ESTÃO FORA DA GAIOLA. 

 
 

                                                                                                   

NOME: _______________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MÚSICA 

Professor: Thales Tácito 

 

 

Atividade: Chocalho feito com garrafinhas recicladas 

 

Material necessário: 

✓ Garrafinhas de refrigerante 

✓ Cola super bonder 

✓ Pedrinhas de jardim (pode substituir por feijão, milho ou outros elementos 

que produzam sons) 

✓ Fitas de cetim (podem ser substituídas por durex colorido, cola colorida 

ou qualquer outro material que desejar usar para enfeitar o chocalho) 

✓ Tesoura (caso precise) 

 

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 

✓ Trabalhar elementos timbrísticos 

✓ Estimular a musicalidade  

 

Desenvolvimento: 

Assista ao vídeo explicativo do Tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/VTAt9Wf2130 

 

Em seguida, assista também ao vídeo tutorial de como fazer nosso 

chocalho reciclável, disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=V3PuMNNEAf0 

 

Para finalizar nossa atividade de hoje, use o chocalho para tocar a canção 

sugerida em: https://www.youtube.com/watch?v=2oTkb7jx2Ak 

 

https://youtu.be/VTAt9Wf2130
https://www.youtube.com/watch?v=V3PuMNNEAf0
https://www.youtube.com/watch?v=2oTkb7jx2Ak

