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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 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: Largo X Estreito 

 

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 matemático 

LARGO e ESTREITO. 

 

Desenvolvimento:  

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

disponível em: https://youtu.be/965Yr9Zb1L0 

 

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

1. Circule a gravata mais estreita e desenhe bolinhas na mais larga. 

2. Pinte a porta mais estreita de azul e a mais larga de vermelho. 

 

Complementação:  

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

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-PMP0hw8ayI 

 

 

 

https://youtu.be/965Yr9Zb1L0
https://www.youtube.com/watch?v=-PMP0hw8ayI
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➢ CIRCULE A GRAVATA MAIS ESTREITA E DESENHE BOLINHAS NA 
GRAVATA MAIS LARGA. 

 

                                      
 

 

➢ PINTE A PORTA MAIS ESTREITA DE AZUL E A PORTA MAIS 
LARGA DE VERMELHO. 
                          

 

NOME: ________________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 

Atividade: “Pule e Pare” e “Morto Vivo” – Trabalhando ordem e comando. 

 

Justificativa:  

O uso de jogos e brincadeiras para o aprendizado é essencial na educação 

infantil. Para o ensino da música ou até mesmo o ensino com música, não seria 

diferente. Brincadeiras como as desta aula estimulam a atenção, a coordenação 

motora, a agilidade, o condicionamento físico, a concentração e a expressão 

corporal.  

 

Objetivos: 

✓ Interessar-se pelo mundo da música, aguçando a audição e o ritmo;  

✓ Trabalhar ludicamente os conceitos de ordem e comando; 

✓ Vivenciar momentos de estímulo à linguagem musical e ao corpo;  

✓ Entender a relação da música com o corpo humano; 

✓ Estimular a atenção, coordenação motora, a agilidade, condicionamento 

físico, concentração e a expressão corporal; 

✓ Aprofundar de forma lúdica a importância da música em vários âmbitos 

da vida humana. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

 

Oi família linda! 

Hoje eu separei uma atividade muito 
interessante para tooooooda a família!!! 

Por querer dar máxima importância à 

interação familiar, não gravei o meu vídeo de 

sempre, para que vocês adultos sejam 

protagonistas da atividade junto com sua 

criança.  

Portanto, prestem bastante atenção no 

que pede a música e auxilie a criança para 

que realize a atividade corretamente!!! 

 

Link para acesso à música: https://www.youtube.com/watch?v=wiOyoY_WOfA 

 

Agora que estão aquecidos, vamos realizar mais uma atividade de ordem e 

comando. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3X39hd9TVyA 

Papai/mamãe, se quiser, utilize os comandos para inventar outras brincadeiras 

musicais para a criança e façam juntos!  

https://br.guiainfantil.com/blog/saude/hiperatividadejogos-que-podem-melhorar-a-atencao-e-a-concentracao-das-criancas/
https://br.guiainfantil.com/blog/saude/hiperatividadejogos-que-podem-melhorar-a-atencao-e-a-concentracao-das-criancas/
https://www.youtube.com/watch?v=wiOyoY_WOfA
https://www.youtube.com/watch?v=3X39hd9TVyA

