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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais. 

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 GERAI).  

 

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: NA FRENTE  x  ATRÁS 

 

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 matemáticos NA 

FRENTE x ATRÁS. 

 

Desenvolvimento:  

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

disponível em: https://youtu.be/_h7e-wHHxC4 

 

Agora, de olho na folha de atividade! 

Observe a cena. Pinte quem está na frente e circule quem está atrás. 

 

Complementação:  

Que tal treinarmos mais os conceitos estudados hoje? Divirta-se com os 

vídeos disponíveis em: 

 

1. Na frente x atrás  

https://www.youtube.com/watch?v=QORgCKaZCkA&app=desktop 

 

2. Aprendendo posições diferentes 

https://www.youtube.com/watch?v=bjOer7uwnrU 

https://youtu.be/_h7e-wHHxC4
https://www.youtube.com/watch?v=QORgCKaZCkA&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=bjOer7uwnrU


 

             
 
 
 
 

 
 

SARA E CAIO ESTÃO PASSEANDO DE BICICLETA! 
 

PINTE QUEM ESTÁ NA FRENTE E CIRCULE QUEM ESTÁ ATRÁS. 
 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

1º Período 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________________________________ 
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MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 

25/08 – Dia do Soldado  
   

Atividade: Dança do Soldadinho + Confecção de chapéu 
  

Justificativa:  

O dia do soldado é comemorado em 25 de agosto no Brasil. Esta data 

celebra a atividade exercida pelos soldados do Exército Brasileiro, que trabalham 

e lutam pela proteção da nação. 

No Brasil, o serviço militar é obrigatório desde 1908. Todo homem com 18 

anos de idade deve se alistar no Exército, Marinha ou Aeronáutica, que 

pertencem ao Ministério de Defesa do país. 

O objetivo principal dessa atividade educativa é despertar na criança o 

amor à pátria, homenageando um dos profissionais responsáveis por proteger 

nossa nação e manter a ordem social, o soldado. 

Aproveitamos a data para propor uma atividade lúdica e instrutiva que, além 

de trabalhar os conceitos expostos acima, também possibilita desenvolver na 

criança a oralidade, a musicalidade e a expressão artística. 
 

Objetivos: 

✓ Despertar na criança o amor à pátria; 

✓ Reconhecer a importância das diferenciadas profissões; 

✓ Desenvolver identificação com a identidade nacional brasileira; 

✓ Aumentar o vocabulário; 

✓ Ampliar as formas de se compreender a realidade; 

✓ Despertar a musicalidade através de temas cotidianos; 

✓ Desenvolver oralidade e expressão artística. 
 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, assista, junto com sua família, ao vídeo explicativo do tio 

Thales, disponível em: https://youtu.be/2WzkAUh9IxQ 
 

Em seguida, para confeccionar o seu chapéu de soldado, assista ao tutorial 
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6fxpDvFLFis 

 

https://youtu.be/2WzkAUh9IxQ
https://www.youtube.com/watch?v=6fxpDvFLFis

