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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais. Nos encontraremos para 

tirar dúvidas, fazer atividades juntos e matar a saudade. Não se esqueçam: 

nossos encontros acontecem sempre às terças-feiras e quintas-feiras, cada 

turma em seu próprio horário. 

Informações específicas sobre nossos encontros no site da escola (ALUNO 

– EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES).  

 

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. 

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 utilizadas matrizes.  

As matrizes serão disponibilizadas no site (diariamente) e na escola 

(semanalmente). 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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CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

Atividade: PERTO e LONGE 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade  

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor ou giz de cera                    

 

Justificativa:  

É de suma importância fazer com que a criança conheça vários domínios 

do pensamento e compreenda um mundo que exige diferentes habilidades, 

desenvolvendo a percepção visual, auditiva e tátil, além da memorização e 

atenção. 

 

Objetivo: 

✓ Promover o entendimento e a comparação dos conceitos perto e longe. 

 

Desenvolvimento:  

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

disponível em: https://youtu.be/gWi-rWobH30 

 

Agora, de olho na folha de atividade! 

Desenhe uma bola perto do cachorrinho e uma árvore longe dele. 

 

Complementação:  

Vamos reforçar o que aprendemos com a professora hoje? Assista aos 

vídeos disponíveis em:  

1. Aprendendo longe e perto 

https://www.youtube.com/watch?v=qmFzJarPr7Y 

2. Perto e longe 

https://www.youtube.com/watch?v=g6_ATk_u2Uo 

 

 

 

 

https://youtu.be/gWi-rWobH30
https://www.youtube.com/watch?v=qmFzJarPr7Y
https://www.youtube.com/watch?v=g6_ATk_u2Uo


 

             
 
 
 
 

 

                                                   ESTE É O CACHORRINHO LUPI.  
 

DESENHE UMA BOLA PERTO DE LUPI E UMA ÁRVORE LONGE DE LUPI. 
 
 
 
 
 

 
 

             
                                                                                            

Colégio Equipe  

Educação Infantil 
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NOME: ______________________________________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 

12/08 – Dia Nacional dos Direitos Humanos  

Dia Nacional das Artes 

   

Atividade: Orquestra de papel e sacola 

  
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 aula de hoje vai adentrar ao mundo das belas artes, em comemoração 

ao Dia Nacional das Artes, trazendo para o conhecimento das crianças a 

sonoridade de uma orquestra ao som da música “Primavera” do ciclo “As quatro 

estações” de Vivaldi. 

Para que a linguagem musical fique mais infantil e o som agrade as 

crianças, serão utilizados materiais do cotidiano (papel e sacola plástica) para 

inseri-las à orquestra. Com isso, as crianças terão acesso aos movimentos 

musicais de intensidade, expressão e ritmo. 

 

Objetivos: 

✓ Criar sons com materiais do cotidiano (que não sejam instrumentos 

musicais), extraindo deles elementos que possam ser somados a 

diferenciados ritmos e estilos musicais; 

✓ Através da música, apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura e 

nos jogos e brincadeiras; 

✓ Explorar sons e estilos musicais diversos, identificando as semelhanças e 

diferenças entre suas características e propriedades; 

✓ Despertar o interesse por música e a musicalidade das crianças. 
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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/0uNF_8No4jQ 

 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0
https://youtu.be/0uNF_8No4jQ

