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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, sempre na quinta-feira, às 17h. 

Informações específicas sobre nosso encontro no site da escola (ALUNO 

– EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS).  

 

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 do Dever de Casa utilizaremos 

matrizes. Todas 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: Dia e noite 

 

Dever de Casa: Número 4 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever 

✓ Giz de cera ou lápis de cor 

 

Justificativa: 

O trabalho com temas como o dia e a noite é importante para o 

desenvolvimento das crianças, pois possibilitam que elas compreendam a 

orientação temporal.  

Tal orientação é adquirida com o passar do tempo e cabe aos educadores 

mediarem esse processo. Ao trabalharmos o dia e a noite estaremos também 

norteando as crianças quanto a organização de seu dia e quanto aos seus 

hábitos cotidianos.  

 

Objetivos:  

✓ Compreender o que caracteriza o dia e a noite, além de reconhecer o 

que vemos no céu durante esses períodos do dia; 

✓ Diferenciar e identificar as atividades que realizamos durante o dia e a 

noite; 

✓ Desenvolver a noção e a organização da sequencia temporal.  

 

Desenvolvimento: 

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

ao vídeo da professora, disponível em: https://youtu.be/-Em6sLYg15w 

 

No vídeo de hoje aprendemos um pouco mais sobre o dia e a noite. 

Aprendemos que durante o dia conseguimos ver o sol, as nuvens e o céu fica 

mais claro. Durante esse período nós acordamos, almoçamos, vamos para a 

escola, brincamos e até lanchamos.  

À noite o céu fica mais escuro, possibilitando que vejamos a lua e as 

estrelas. Nesse momento, nós jantamos e dormirmos, por exemplo.  

Na atividade de hoje você verá o desenho de um sol e de uma lua. Do 

outro   lado  da  folha, você  encontrará  gravuras  de  uma  criança   realizando  

https://youtu.be/-Em6sLYg15w
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diferentes atividades cotidianas. Você deverá identificar as ações, comparar 

com a sua rotina diária e ligá-las ao sol ou à lua.  

Obs.: Lembre-se que aquilo que você faz durante o dia deve ser ligado ao sol e 

o que você faz durante a noite deverá ser ligado à lua, tudo bem?  

 

Complementação: 

Para complementar nosso aprendizado, assista aos vídeos sugeridos 

abaixo. Disponíveis em: 

1. O Show da Luna – Sol vai, noite vem 

https://www.youtube.com/watch?v=nnbCMqnvvy8&feature=youtu.be 

 

2. De onde vem o dia e a noite? 

https://www.youtube.com/watch?v=Nux_3PVdo9U&t=5s 

 

3. Dia e Noite – audiolivro 

https://www.youtube.com/watch?v=kr3K0byGBKM 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=Nux_3PVdo9U&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=kr3K0byGBKM


             
 
 
 

 

IDENTIFICANDO AS ATIVIDADES DO DIA E DA NOITE 

LIGUE O SOL ÀS ATIVIDADES QUE SÃO REALIZADAS DURANTE O DIA E A 

LUA NAQUELAS QUE REALIZAMOS DURANTE A NOITE. 

  

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 NOME: ______________________________________________________ 

 



             
 
 
 
 
 

 

PARA CASA 
 

FIXANDO O NÚMERO 4 

RECORTE, DE REVISTAS, QUATRO FIGURAS DE SUA PREFERÊNCIA E COLE AO  
LADO DO NUMERAL 4. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

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

