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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

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 escola 

(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 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Conhecendo os animais domésticos 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Folha de revista 

✓ Cola branca (para uso do adulto) 

✓ Tesoura (para uso do adulto) 

 

Justificativa:  

 Os animais estão fortemente presente no dia a dia das crianças, seja de 

forma física ou por meio de músicas, desenhos animados, histórias, brinquedos, 

dentre outros. Por isso, trabalhar sobre eles desde a Educação Infantil, contribui 

para o desenvolvimento das habilidades sociais, como o sentimento de respeito, 

cuidado com os animais e com o meio ambiente no qual todos estão inseridos.  

 

Objetivos: 

✓ Identificar os animais;  

✓ Estimular o cuidado com os animais e meio ambiente;  

✓ Observar as características dos animais; 

✓ Ensinar a importância da preservação ambiental;  

✓ Conhecer sobre os animais;  

✓ Intensificar a importância dos animais na sociedade. 

 

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/6JJfkF3yPVA 

 

Nós aprendemos sobre os animais domésticos, aqueles que podemos ter 

em casa. Você se lembra? 

A atividade de hoje, será muito divertida, por isso preste bastante atenção 

e siga os passos: 

 

1. Imprima a folha de atividade; 

 

 

https://youtu.be/6JJfkF3yPVA
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2. Agora que você já conhece um pouco mais sobre os animais 

domésticos, procure figuras em revistas ou jornais que retratem esses animais; 

 

3. Após encontrá-las, peça a um adulto que os recorte; 

 

4. Em seguida, cole-as na folha de atividade. 

 

Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista aos vídeos disponíveis em: 

 

1. Os animais de estimação: 

https://www.youtube.com/watch?v=E8kH4m4KjIo 

2. O sumiço da Jujuba: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kj8haW4vUaE 

3. O recadinho do algodão: 

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

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank


 

               NOME: __________________________________________  

 

PROCURE EM REVISTAS E/OU JORNAIS IMAGENS DE ANIMAIS 

DOMÉSTICOS E COLE-AS ABAIXO 

 

 


