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MATERNAL II 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

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, 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: Animais Aquáticos 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade 

✓ Giz de cera 

 

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 e conhecer sobre eles; 

✓ Estimular o cuidado com os animais e meio ambiente;  

✓ Observar as características dos animais; 

✓ Ensinar a importância da preservação ambiental;  

✓ Intensificar a importância dos animais na sociedade; 

✓ Reconhecer as características de cada animal. 

 

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/Z_U1exQHK3c 

 

Essa semana aprendemos sobre os animais aquáticos. Na atividade de hoje, 

você irá trabalhar com as sombras dos animais. Por isso, preste bastante 

atenção. Siga os passos: 

 

1. Imprima a folha de atividades; 

 

2. Perceba que as sombras estão embaralhadas; 

 

3. Encontre a sombra correspondente a cada animal aquático e ligue-os;  

  

https://youtu.be/Z_U1exQHK3c
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Complementação: 

Vamos conhecer mais sobre os animais aquáticos? Assista aos vídeos:  

 

1. Os habitantes do fundo do mar- Ouriço, Caranguejo, Polvo e Lula 

 https://www.youtube.com/watch?v=LduM5O5tuaE 

 

2. Os habitantes do fundo do mar- Peixinhos 

https://www.youtube.com/watch?v=_Lx9c-eMwVw 
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LIGUE OS ANIMAIS AQUÁTICOS ÀS SUAS SOMBRAS 

 

 

 

                                                 

 

 

                                                                 

 

 

                                             

NOME: ________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 

Atividade: Primavera – Canções para cantar, dançar e aprender sobre esta 

linda estação das flores. 

 

Justificativa:  

Eis que se inicia a estação mais bonita e florida do ano: a Primavera. Com 

o atual surto do vírus COVID-19, a celebração da Primavera não é o que estamos 

acostumados. Parece estranho escrever uma ode à Primavera, mas esse é o 

momento ideal para praticarmos gentileza. É momento para jogarmos uma luz 

sobre a gentileza existente na natureza, deixando de lado o “frio” do inverno e 

seguir rumo a dias mais brilhantes. E não há forma melhor de captar essas 

paisagens, sons e sentimentos da Primavera do que falar e cantar sobre as flores. 

O ensino da Primavera com a música, na Educação Infantil, tem por objetivo 

levar o aluno a uma apreciação musical da estação, fazendo-o assimilar os sons 

com as imagens da estação. O uso das canções sobre flores também auxilia na 

assimilação de tais elementos com a estação aqui trabalhada.  

 

Objetivos: 

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

✓ Vivenciar momentos de estímulo à linguagem;  

✓ Experimentar a relação da música com o meio em que vivemos; 

✓ Desenvolver noções básicas sobre as estações do ano; 

✓ Conhecer canções que falem sobre espécies diferenciadas de flores; 

✓ Reconhecer as paisagens sonoras da Primavera; 

✓ Desenvolver criatividade, percepção sonora e sensorial e respeito por 

elementos naturais do nosso meio ambiente. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, assista aos vídeos sugeridos abaixo, disponíveis em:  

1. Flor de arco-íris  

https://www.youtube.com/watch?v=6rb1QI3moYI 

 

2. Primavera 

https://www.youtube.com/watch?v=QmzFcbunB5c 

 

3. Canção da primavera 

https://www.youtube.com/watch?v=IpJ_8luC0gY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6rb1QI3moYI
https://www.youtube.com/watch?v=QmzFcbunB5c
https://www.youtube.com/watch?v=IpJ_8luC0gY

