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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo bastante. Que bom! Por favor, estejam 

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, 

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. 

➢ As atividades terão seu registro em folha. Elas deverão ser guardadas neste 

momento e entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ Lembre a criança de escrever seu nome, em letra PALITO, nas atividades, para 

identificação da professora e treino da escrita. 

➢ Para a realização das atividades, serão disponibilizadas matrizes.  

As matrizes serão disponibilizadas (semanalmente) na escola. Se vocês não têm 

como imprimi-las em casa, por favor, fiquem à vontade para buscá-las (verificar 

horário com a coordenação). 

➢ As matrizes referentes às atividades de Inglês, também estarão disponíveis no 

site e na escola. 

➢ Façam os Deveres de casa (MINHA TAREFA) com capricho. Oriente sobre a 

realização, recorte a margem da folha e cole no Caderno de Deveres de Casa.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

COORDENAÇÃO MOTORA 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

Atividade: Coordenação Motora 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade  

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 

Justificativa:  

A coordenação motora diz respeito à capacidade do cérebro de equilibrar 

os movimentos do corpo, mais especificamente dos músculos e das articulações. 

O desenvolvimento da coordenação permite dominar o ambiente, propiciando 

manuseio dos objetos.  

Com a coordenação motora fina, a criança deve ser estimulada a realizar 

atividades que envolvam movimentos das mãos e dos dedos de forma que 

futuramente ela tenha melhor habilidade para utilizar lápis, canetas, realizar 

desenhos, letras, números, formas etc. 

 

Objetivo:  

✓ Estimular a orientação espacial, a lateralidade e melhorar o tônus 

muscular;  

✓ Desenvolver os traçados com maior precisão;  

✓ Conscientizar sobre a importância do trabalho com a motricidade.  

 

Desenvolvimento:  

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

disponível em: https://youtu.be/I3UK_95KV-E 

 

Em seguida, já com a folha de atividade em mãos, complete os desenhos 

com os detalhes que estão faltando. 

Depois, colora com muito capricho!  

https://youtu.be/I3UK_95KV-E


 

             
 
 
 
 
 

 

COMPLETE OS DESENHOS COM OS DETALHES QUE ESTÃO FALTANDO. 
 

DEPOIS, PINTE COM MUITO CAPRICHO! 
 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

1º Período 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

   

Atividade: Dia nacional da Ciência (08/07) / Experiência do apito de lata  

 

Material necessário: 

✓ Latinha de refrigerante 

✓ Uma tesoura. 

 

Obs: É indispensável a atuação de um adulto na ação deste experimento. A 

criança será sua assistente nesta atividade. 

 

Justificativa:  

O estudo da ciência para as crianças terá sempre a importância de fazê-

las observar o mundo de modo completamente novo, mais completo e muito 

mais rico, entendendo cada detalhe e conseguindo enxergar conceitos em 

praticamente tudo. 

A música, dentre suas inúmeras funções e aplicabilidades, pode servir 

também como um recurso didático com caráter lúdico para instaurar um 

processo significativo e instigador no ensino de Ciências, tendo em vista suas 

interligações. 

Confeccionar um apito através de material que usamos no dia a dia com 

outras finalidades, fará com que a criança possa ter contato com a construção 

funcional de um instrumento sonoro, entendendo todo o caminho de produção 

do som daquele objeto tão conhecido nos jogos de futebol, vôlei, outras 

modalidades de esportes, jogos e etc. 

 

Objetivos: 

✓ Desenvolver consciência científica no fazer musical; 

✓ Trabalhar motricidade e criatividade; 

✓ Apresentar possibilidades de confecções de instrumentos 

✓ Trabalhar percepção e atenção; 

✓ Desenvolver o interesse por experimentação e processos científicos na 

música; 

✓ Estimular prática sonora e a musicalidade. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

1. Assista ao vídeo com as instruções do Tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/937cpTWGtXM 

2. Para confeccionar seu apito, acesse o Tutorial em:  

https://www.youtube.com/watch?v=dl3gYcJE3Og 

https://youtu.be/937cpTWGtXM
https://www.youtube.com/watch?v=dl3gYcJE3Og
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3. Papai/mamãe, filme a criança ajudando na confecção do apito e o 

produto final. Poste o vídeo no seu feed (de preferência no feed, e não no 

stories) do Instagram e marque @colegioequipejf e @thalestacito.  

 

Obs.: Caso não tenha rede social, encaminhe o vídeo para a coordenação a fim 

de que possamos postá-lo. Não deixem de participar! 

 


