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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

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, 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. 

➢ Para a realização de algumas atividades diárias utilizaremos matrizes. 

Pedimos que, após a realização, todas elas sejam arquivadas para entrega à 

professora no retorno das aulas presenciais.  

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

(semanalmente). Se vocês não têm como imprimi-las em casa, fiquem à 

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

➢ Sempre coloque o nome da criança na atividade, em letra PALITO, 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 
 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Relembrando os números 1, 2 e 3 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Folha colorida ou papel crepom  

✓ Cola Branca (para uso do adulto) 

 

Justificativa:  

Os números fazem parte do nosso cotidiano, pois estão presentes em 
nossa idade, nos dias do mês, nos endereços, números de telefone e até mesmo 
na nossa alimentação. Eles representam muito mais do que uma forma de se 
medir ou quantificar o que existe ao nosso redor. 

Tendo em vista que utilizamos eles a todo momento, torna-se 
fundamental introduzir desde a Educação Infantil o conceito de números a 
fim de ampliar a visão e a compreensão das crianças sob o mundo que 
estão inseridas.  
 

Objetivos: 

✓ Identificar os números 1,2 e 3;  

✓ Estabelecer relação entre o número e quantidade;  

✓ Desenvolver a percepção visual; 

✓ Desenvolver a coordenação motora;  

✓ Ampliar o vocabulário. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda são fundamentais para 

a realização das nossas atividades. 

 

Antes de iniciar a atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

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

 

Essa semana estamos relembrando os números 1, 2 e 3. Você já sabe que 

eles estão presentes em vários momentos do nosso dia a dia, como nas horas, 

na quantidade de brinquedos e outras coisas. 

Agora, preste atenção à atividade e siga os passos para realizá-la. 

 

1. Imprima a folha de atividade. 

2. Recorte o papel colorido (ou papel crepom) e faça bolinhas de papel. 

 

https://youtu.be/SRBPxnENMPQ
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3. Agora, cole a quantidade de bolinhas correspondentes aos números. 

Obs.: No número 1 (um) cole 1 (uma) bolinha, no número 2 (dois) cole 2 (duas) 

bolinhas e no número 3 (três), cole 3 (três) bolinhas. 

4. Agora, conte em voz alta a quantidade de bolinhas que você colou em 

cada número, para reforçar nosso aprendizado. 

 

Complementação: 

E se agora você jogar um jogo super divertido? Ele se chama “jogo da 

memória”. Você conhece? Tenho certeza que você irá se divertir.Você terá que 

relacionar o número às quantidades, então peça ajuda à mamãe e jogue 

bastante para aprender e se divertir.  

Obs.: Imprima o modelo sugerido abaixo e recorte as partes! 

 

 

 

 



 

 

 

 

FAÇA LINDAS BOLINHAS DE PAPEL E COLE-AS NA QUANTIDADE  

CORRESPONDENTE AOS NÚMEROS ABAIXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME: ______________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 

  

Atividade: Leitura Musical – Livro “Festa no Céu” (Braguinha) 

 

 Justificativa:  

Acredita-se que a ludicidade contribui de forma positiva e eficaz para a 

aprendizagem, que não deve ser mecanizada e repetitiva; ao contrário, deve ter 

significado e formar o indivíduo para ser um sujeito crítico e autônomo.  

Nesse contexto, iremos, através do fazer musical e da literatura infantil 

desenvolver nas crianças a sensibilidade, percepção, observação, criatividade e 

autoestima, envolvendo-as na história de forma contagiante e auxiliando-as na 

compreensão de que são capazes de criar, imaginar, interpretar, além de 

despertar ainda mais o gosto pela leitura e música. 

O livro “Festa no céu” apresenta aos alunos o instrumento viola e a 

musicalidade dos bichos e de uma festa, convidando-as a imaginar os sons da 

história. Além disso, traz uma variedade de bichos para o conhecimento das 

crianças. Além do livro, nosso objetivo com esta aula, é trazer uma música 

divertida que ilustra muito bem a história contada. 

 

Objetivos: 

✓ Incentivar o desenvolvimento através do lúdico, da música e da literatura; 

✓ Resgatar o lúdico como parte fundamental no processo ensino-

aprendizagem; 

✓ Explorar diferentes tipos de literatura e música; 

✓ Despertar a criatividade; 

✓ Valorizar a música como fonte de prazer e cultura na escola e 

comunidade; 

✓ Incentivar o aprendizado musical através da literatura. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, assista, junto com sua família,  

ao vídeo explicativo do tio Thales, disponível em:  

https://youtu.be/pU8DcpWVWLQ 

 

Complementação: 

Para fortalecer nosso aprendizado, sugerimos  

que leiam o livro com a criança. Ele está disponível  

em nosso site: ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL –  

SUGESTÕES DE LEITURA (Parte 2). 

https://youtu.be/pU8DcpWVWLQ

