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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Esta semana teremos mais uma NOVIDADE: O ENCONTRO COM OS 

AVÓS. Ele acontecerá amanhã, quinta-feira, dia 23/07 às 17h. 

Informações específicas sobre este encontro no site da escola (ALUNO – 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS e/ou ORIENTAÇÕES 

ENCONTRO ON-LINE).  

Por favor, para a realização das atividades semanais, permaneçam 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 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.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

AS QUATRO ESTAÇÕES 

Verão 
Professora: Franciane 

   

Atividade: Fazendo um sorvete 

 

Material necessário:    

✓ Folha branca 

✓ Folha coloridas (podem ser pedaços pequenos, suficientes para o 

tamanho da mão da criança)  

✓ Giz de cera, lápis de cor e canetinha 

✓ Cola e tesoura (para uso do adulto) 

✓ Glitter, adesivos, retalhos de papel colorido... (se tiver) 

 

Justificativa:   

Compreender os ciclos da natureza é necessário e pré-requisito para 

despertar o senso de preservação da natureza e de responsabilidade com ela. 

Além disso, para a criança, fornece noção de sequência e passagem de 

tempo, e ajuda a identificar as estações do ano através de suas características 

peculiares (e isto é importante para que compreendam qual vestuário e 

alimentação são mais adequados para cada uma das estações) um 

conhecimento que lhe será sempre útil. 

 

Objetivos:    

✓ Identificar e reconhecer características do verão; 

✓ Identificar qual vestuário, atividades e hábitos alimentares são mais 

adequados e próprios para esta estação; 

✓ Desenvolver senso e noção de sequência e passagem do tempo, e de 

temperatura (quente e frio); 

✓ Desenvolver a imaginação e a capacidade de abstração; 

✓ Aumentar o vocabulário e as formas de se compreender a realidade. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Antes de fazer a atividade, assista ao vídeo explicativo da tia Fran, 

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

 

Com as folhas coloridas ou numa folha branca (que poderá ser colorida 

pela criança), desenhe dois contornos da mão da criança e recorte- os. 

 

 

https://youtu.be/WUmlErhzyXk
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Em uma folha branca, desenhe uma casquinha de sorvete e cole as mãos 

recortadas com os dedos virados para baixo (as mãos serão as bolas de 

sorvete). 

Agora, deixe que a criança enfeite o sorvete da maneira que preferir. 

Quanto mais colorido, melhor! 

Reforce que o verão é uma estação quente, que faz muito calor. 

 

Complementação: 

Ainda não acabou! Vamos cantar?  

1. https://www.youtube.com/watch?v=G7nP5yDEYPI 

 

2. https://www.youtube.com/watch?v=czrWb-TOsYk 

   

Imagem para inspiração: 

 

   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G7nP5yDEYPI
https://www.youtube.com/watch?v=czrWb-TOsYk
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MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

   

Atividade: 20/07 – Dia do AMIGO  

                  Vídeo musical educativo/homenagem + brincadeira “Aram sam sam” 

. 

Justificativa:  

A amizade é um dos valores mais importantes no desenvolvimento da 

educação da criança. Trata-se do afeto pessoal, puro e desinteressado por outra 

pessoa, que se fortalece diante dos relacionamentos entre os seres humanos.  

Para que as crianças entendam sobre o valor da amizade, são necessários 

estímulos que trabalharão habilidade, emoções, vivências e sentimentos. Não 

há nada mais educativo e motivacional do que a música, em sua ludicidade e 

capacidade de educar pelos sons. 

Ela nos ajudará a despertar esse mais singelo e precioso afeto de 

coletividade, união e amizade. 

 

Objetivos: 

✓ Desenvolver afetos através da música; 

✓ Desenvolver senso de coletividade e de pares; 

✓ Desenvolver motricidade; 

✓ Reproduzir sons distintos; 

✓ Estimular a prática musical sadia; 

✓ Estimular a musicalidade. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Assista ao vídeo do Tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/kOvqbPiR0ZA 

Cantem e divirtam-se!  

 

 

 

 

https://youtu.be/kOvqbPiR0ZA

