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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, 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: Antes X Depois 

 

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 matemáticos 

ANTES e DEPOIS. 

 

Desenvolvimento:  

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

disponível em: https://youtu.be/0rzRZWel6yE 

 

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

1. Pinte quem nasceu depois. 

2. Pinte a cena que mostra o que devemos fazer antes de comer. 

 

Complementação:  

Vamos rever os conceitos matemáticos estudados? Divirta-se com o 

vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6u5VqGKWDNE 

 

 

 

 
 

 

https://youtu.be/0rzRZWel6yE
about:blank
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❖  PINTE QUEM NASCEU DEPOIS.                             

                                                             
 

 

❖  PINTE A CENA QUE MOSTRA O QUE DEVEMOS FAZER ANTES   
 DE COMER. 

 

                              

NOME: ________________________________________________________ 
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MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 

Atividade: “Primavera”, de Vivaldi – Criando movimentos a partir dos sons. 

 

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 agora é o 

momento ideal para praticarmos gentileza, não apenas conosco, mas com o 

mundo ao nosso redor. É momento para jogarmos uma luz sobre a gentileza 

existente na natureza, deixando de lado o “frio” do inverno e seguindo rumo a dias 

mais brilhantes. E não há compositor que capte essas paisagens, sons e 

sentimentos da Primavera como Vivaldi. 

Não há dúvida de que todos nós já tenhamos ouvido pelo menos uma 

pequena parte de suas “Quatro Estações” (em italiano: Le quattro stagioni). As 

músicas deste grupo de quatro concertos para violino foram apresentadas em pelo 

menos 100 filmes e programas de televisão diferentes, inúmeros comerciais e 

cerimônias de casamento em todo o mundo.. 

Publicadas em 1725, as Quatro Estações dão uma expressão musical a 

cada estação do ano. Dos seus mais de 500 concertos para violino, violoncelo, 

flauta, alaúde e outros instrumentos, além de 90 sonatas, 46 óperas e uma grande 

coleção de obras sagradas de coral e música de câmara, a obra resistiu ao teste 

do tempo como seu trabalho mais famoso. Os concertos captam lindamente a 

essência animada de cada uma das quatro estações do ano.  

O ensino de “As quatro estações”, de Vivaldi, no 1º e 2º períodos tem por 

objetivo levar o aluno a uma apreciação da música erudita de formalúdica, fazendo-

o imaginar através da sonoridade, toda aquela paisagem “desenhada” pelos sons, 

transmitindo os movimentos para o corpo. 

 

Objetivos: 

✓ Interessar-se pelo mundo da música, em especial a erudita, aguçando a 

audição e o ritmo;  

✓ Vivenciar momentos de estímulo à linguagem musical;  

✓ Conhecer canções, estilos e compositores que marcaram outros períodos 

da história da música; 

✓ Trabalhar movimentos, e assimilação; 

✓ Apreciar e reconhecer as paisagens sonoras através da canção 

“Primavera” de Vivaldi; 

✓ Desenvolver criatividade, percepção sonora e sensorial e respeito por 

elementos que não fazem parte da nossa cultura contemporânea. 
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Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, assista ao vídeo explicativo do Tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/tvEmUcbmMx4 

 

Complementação: 

Vamos conhecer quem foi Vivaldi? Assista ao vídeo disponível em:  

1. Música clássica para crianças 

       https://www.youtube.com/watch?v=ovje4EZFT4E 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/tvEmUcbmMx4
https://www.youtube.com/watch?v=ovje4EZFT4E

