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02/09/20 

1º PERÍODO 
 

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 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. 

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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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

Atividade: ENTRE (NO MEIO)  

 

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 do conceito matemático 

ENTRE (NO MEIO). 

 

Desenvolvimento:  

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

disponível em: https://youtu.be/Jh_s26ClYHs 

 

Com a folha de atividade em mãos, siga os passos abaixo: 

1. Pinte a criança que está entre outras crianças. 

2. Desenhe uma banana entre as maçãs. 

3. Circule o inseto que está entre as flores. 

 

Complementação:  

Vamos rever alguns conceitos matemáticos? Divirta-se com o vídeo 

sugerido abaixo. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=CDkEHS54wXk 

https://youtu.be/Jh_s26ClYHs
https://www.youtube.com/watch?v=CDkEHS54wXk
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➢ PINTE A CRIANÇA QUE ESTÁ ENTRE OUTRAS CRIANÇAS. 
 

 
 

 

➢ DESENHE UMA BANANA ENTRE AS MAÇÃS.   

                                                                                                                                                                            
 
➢ CIRCULE O INSETO QUE ESTÁ ENTRE AS FLORES. 

 

                       

NOME: ________________________________________________________ 
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1º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 

  

Atividade: Leitura Musical – Livro “A Canção dos Pássaros” (Zeca Baleiro) 

 

 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. 

A história “A canção dos pássaros” apresenta aos alunos os instrumentos 

musicais, ritmos brasileiros e a a musicalidade dos bichos e de uma festa, 

convidando-os a imaginar os sons da história. Além disso, o livro traz uma 

variedade de bichos que vale a pena as crianças conhecerem. 

O livro é bem ilustrado e educativo, nos convidando para uma viagem ao 

mundo da música e da literatura. 

 

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/sWVGYnsQIUw 

 

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/sWVGYnsQIUw

