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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais. Não se esqueçam do 

nosso encontro, toda quinta-feira, às 17h. 

Informações específicas sobre nosso encontro no site da escola (ALUNO 

– EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES). O link para acesso ao encontro 

será disponibilizado no Planejamento Diário das Atividades de quinta-feira.  

 

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.  

➢ Façam o DEVER DE CASA com capricho. 

➢ Para a realização das atividades diárias e dos Deveres de Casa, 

utilizaremos matrizes. Elas precisam ser arquivadas para entrega à 

professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ As matrizes estão sendo disponibilizadas no site (diariamente) e na escola 

(semanalmente). Se vocês não têm como imprimi-las em casa, por favor, 

fique à vontade para buscá-las (verifique horário junto à coordenação). 

➢ Sempre coloque o nome da criança na atividade, em letra PALITO, 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.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Você conhece os animais terrestres? 

 

Dever de Casa: Animais  

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Papel crepom picado 

✓ Cola branca (sob supervisão de um adulto) 

 

Justificativa: 

Os animais são seres vivos importantes para o nosso planeta e para o 

homem. Eles têm uma grande importância no mundo cotidiano das crianças, 

pela sua presença através de histórias, desenhos animados e por todos os 

lugares da vida por onde andam. 

 

Objetivos:  

✓ Conhecer e identificar os animais terrestres; 

✓ Reconhecer que os animais são seres vivos, respeitando, valorizando e 

protegendo-os; 

✓ Saber classificar os animais, reconhecer a que grupo pertencem, definir 

suas principais características, comparando diferenças e semelhanças, 

através da observação. 

 

Desenvolvimento: 

Olá! Tudo bem com você? Antes de começarmos esta atividade, assista 

ao vídeo explicativo da professora, disponível em: 

https://youtu.be/NhKgBRzt_ok 
 

No vídeo da professora, vimos que animais terrestres são aqueles que se 

desenvolvem e vivem predominantemente na terra, respirando através dos 

pulmões. Além do mais, a alimentação deles é baseada em plantas, raízes, 

frutas, folhas, carne de outros animais ou outros organismos vivos.  

Para sobreviverem, eles desenvolvem os seus sentidos (olfato, paladar, 

visão, tato audição), conseguindo interagir e conviver melhor com outras 

espécies e com o meio em que vivem. 

Para a atividade de hoje você precisará, inicialmente, picar pedaços de 

papel crepom.  

Obs.: Lembre-se de fazer com calma os movimentos necessários para rasgar o 

papel.  

https://youtu.be/NhKgBRzt_ok
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Em seguida, com a folha de atividade em mãos, identifique quais dos 

animais são terrestres e cole os pedacinhos de crepom picados sobre eles.  

Interessante, não é mesmo? Tenho certeza que você irá brilhar nesta 

atividade! Beijinhos e até a próxima.  

 

Complementação:  

Para complementar o nosso aprendizado, assista ao vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=okZiedOvcD0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVER DE CASA 
 

Fique atento à folha de Dever de Casa (PARA CASA) e siga, com 

capricho, às orientações da sua professora para realizá-lo! 

https://www.youtube.com/watch?v=okZiedOvcD0


             
 
 

 
 
 

IDENTIFICANDO OS ANIMAIS TERRESTRES 
 

RECONHEÇA ABAIXO OS ANIMAIS TERRESTRES E COLE PEDAÇOS DE PAPEL CREPOM NELES. 

 

                  

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 

 



             
 
 

 
 
 

PARA CASA 
 

QUAIS DOS ANIMAIS ABAIXO SÃO TERRESTRES E DOMÉSTICOS? IDENTIFIQUE-OS E CIRCULE-OS. 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

   

Atividade: 12/08 – Dia Nacional dos Direitos Humanos 

                               Dia Nacional das Artes  
.  

Material necessário: 

✓ Um pano grande (toalha, lençol, colcha...) 

 

Justificativa:  

Para que as crianças aprendam sobre música, são necessários estímulos 

criativos para que elas adquiram mais noções, conhecimentos, habilidades, 

emoções, vivências e sentimentos mediante tal arte. E não há nada mais 

educativo e motivacional do que o uso da criatividade, para fazer despertar nos 

pequeninos essa singela e preciosa arte, que auxilia em muitas áreas do nosso 

desenvolvimento. 

A atividade de hoje será realizada ao som da música “Lavando a roupa”, 

do educador musical infantil Shauan Benks. A criança terá a liberdade de, 

segundo os comandos, criar seus movimentos e trabalhar a escuta, a 

musicidade, motricidade e demais aspectos psicopedagógicos.  

 

Objetivos: 

✓ Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e 
nos jogos e brincadeiras; 

✓ Utilizar a música para desenvolver movimentos, musicalidade e a relação 
música-espaço; 

✓ Deslocar o corpo no espaço, ao som da música, orientando-se por noções 

como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc. ao se envolver 

em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas, utilizando a música 

como base destas.   

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, assista, junto com sua família, ao vídeo com a música 
sobre os direitos humanos das crianças: 

https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0 

 

Em seguida, assista ao vídeo explicativo do tio Thales, disponível em: 
https://youtu.be/y7bvPd0y0pI 

 

Siga as instruções do tio Thales e divirta-se realizando a atividade proposta! 

https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0
https://youtu.be/y7bvPd0y0pI

