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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Não se esqueçam dos nossos encontros, 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, 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 da árvore – 21 de Setembro 

 

Material necessário: 

✓ Papel crepom  

✓ Cola branca (para uso de um adulto) 

 

Justificativa: 

O cuidado com a natureza é um hábito que precisa ser estimulado desde a 

infância. A criação dessa responsabilidade desde os anos iniciais das crianças 

é um dos pontos cruciais para a formação de adultos conscientes a respeito da 

importância do cuidado com o meio ambiente. 

 

Objetivos:  

✓ Despertar a consciência para a necessidade da preservação ambiental; 

✓ Apreciar a natureza; 

✓ Desenvolver o cuidado e o respeito em relação a natureza; 

✓ Sensibilizar os alunos para o assunto desmatamento; 

✓ Sensibilizar as crianças para os benefícios da árvore no dia a dia de todos 

os seres vivos. 

 

Desenvolvimento: 

Você sabia que no dia 21 de Setembro é comemorado o Dia da Árvore? 

Assista ao vídeo explicativo da professora, disponível em: 

https://youtu.be/AHbnGAwpen8 

 

A árvore é o maior símbolo da natureza. Ela proporciona sombra para o 

descanso, frutos para nossa alimentação, mantém a umidade do ar, diminui a 

poluição, oferece moradia para diversos animais e forma barreiras contra o 

vento.  

Além disso, as árvores fornecem matéria-prima para, por exemplo, 

construção de casas, móveis, fabricação de papéis e remédios. 

Devemos valorizar as árvores e contribuir para sua manutenção e 

propagação. Você já plantou uma árvore? Tão importante quanto plantar é 

preservar, não podemos desmatar e nem queimar as florestas.  

Agora, que já aprendemos sobre a importância das árvores, faça a 

atividade disponível abaixo. 

 

https://youtu.be/AHbnGAwpen8
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Complementação: 

Para finalizar, assista aos vídeos, disponíveis em: 

 

1. Diga não as queimadas: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZT3Xw8KDX5o 

 

2. Diga não ao desmatamento: 

https://www.youtube.com/watch?v=q8inzl3e3ps 

 

 

about:blank
about:blank


 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III  
    

           
 

 
21 DE SETEMBRO – DIA DA ÁRVORE 

 
VAMOS DEIXAR A ÁRVORE BEM BONITA? PINTE O TRONCO E ENFEITE-A 

COM BOLINHAS DE PAPEL CREPOM. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

           

NOME: _______________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: Aviãozinho 

 

Material necessário:   

✓ Jornal ou um tecido que possa ser cortado com tesoura 

✓ Durex ou fita adesiva para colar na parte de cima da madeira de uma porta  

✓ Papel, tipo folhas de revistas ou jornais para fazermos “aviãozinho” para 

arremessar, ou até mesmo bolinhas de papel 

✓ Criança animada! 

 

Justificativa:   

Exercícios que consistem em repetições de gestos e movimentos simples 

como agitar os braços, sacudir objetos, emitir sons, caminhar, pular, correr etc. 

Embora esses jogos comecem na fase maternal e durem predominantemente 

até os dois anos, eles se mantêm durante toda infância e até a fase adulta. Por 

exemplo, andar de bicicleta. 

  Outro enfoque importante é que essa brincadeira abrange uma 

habilidade motora muito importante, que é a coordenação viso-motora. Ela está 

presente sempre que um movimento dos membros superiores ou inferiores ou 

todo o corpo responde a um estímulo visual de forma adequada. Quando a 

criança tem maior estímulo à prática de atividades físicas e desenvolve 

habilidades como essas, seu organismo fica mais preparado para realizar várias 

atividades da sua realidade infantil e adulta.  

 

Objetivos:    

✓ Trabalhar as habilidades motoras; 
✓ Desenvolver a coordenação viso-motora; 
✓ Desenvolver o equilíbrio. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Como se realiza a brincadeira: 

É muito simples, iremos recortar círculos de tamanhos diferentes (pequenos, 

médios e grandes) no jornal ou no tecido. 

Cole o painel a uma altura em que a criança consiga acertar o alvo. (apenas um 

pouco acima da sua própria altura. 

Prepare junto com a criança a confecção do “aviãozinho” ou amasse bolinhas de 

papel.  

 

Obs.: Pode-se também pegar bolinhas de plástico bem leves 
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E aí, é só começar a brincadeira! Deixando que a criança pegue o 

material para recomeçar os novos arremessos! 

 

Imagens para inspiração: 

 

 

 

 


