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2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Não se esqueçam: nossos encontros acontecem às segundas-feiras, 

quartas-feiras e sextas-feiras, cada turma em seu próprio horário. 

Informações específicas sobre este encontro no site da escola (ALUNO – 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS). 

 

Para a realização das atividades, por favor, estejam atentos: 

➢ 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. 

➢ Não se esqueçam da atividade para reforço da escrita do nome completo.  

➢ 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 COMPLETO, 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 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 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade:  Meios de Transporte (Terrestres, Aquáticos e Aéreos) 
 

Dever de Casa: Revisão dos números                                         
 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor 
 

Justificativa:  

         O tema vem atender as necessidades das leis que inclui o trânsito como 
um dos temas transversais a ser trabalhado na Educação Infantil.                                                      
         E, além disso, possuem um importante caráter de identificação de suas 
vivências pessoais e sociais. Este estudo facilitará a correlação entre diversos 
meios de transportes e destes com o seu lugar apropriado que serão 
aprofundadas e ampliadas em vários estudos. 

 

 Objetivos: 

✓ Identificar os diferentes tipos de meios de transporte: terrestres, aquáticos 

e aéreos; 

✓ Desenvolver a atenção e a percepção; 
✓ Observar os meios de transporte nas vias públicas e o comportamento 

dos motoristas no trânsito. 
 

Desenvolvimento:  

Antes de desenvolver sua atividade, assista ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em:  https://youtu.be/-EsloTVfM2Y 
 

Agora, de olho na folha de atividade! 

Classifique os meios de transporte seguindo a legenda. 

 

Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao vídeo disponível 

em:  

1- https://youtu.be/ZFsMOaXZRao 

2 - https://youtu.be/oRbOej0gpvU 

3 - https://youtu.be/1iLYKZn9Dls 
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NOME: __________________________________________________ 
 

             __________________________________________________ 

          

➢ CLASSIFIQUE OS MEIOS DE TRANSPORTE, SEGUINDO A LEGENDA. 
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                                                 DEVER DE CASA 

 

NOME: __________________________________________________ 
              

             __________________________________________________ 
 

➢ LIGUE OS NÚMEROS ÀS QUANTIDADES CORRESPONDENTES DE BOLINHAS. 
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ATIVIDADE PARA SER FEITA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE  

 

NOME: __________________________________________________ 

 

             __________________________________________________ 

 
 

1     BA 2      DE 3     JI 4    DO 

5     LA 6       RE 7    MA 8      PI 

9    NE 10     CE 11    PO 12    PE 

13  MO 14     PA 15    CA 16   SA 

 

➢ JUNTE AS SÍLABAS INDICADAS NOS NUMERAIS E FORME PALAVRAS. 

 

 

 

 

                                                ______________________________________________                                                                       _______________________________________________ 

 

 

 

 

                                                ______________________________________________                                                                       _______________________________________________ 

 

 

 

 

                                                 ______________________________________________                                                                       _______________________________________________ 

 

 

 

 

                                                  ______________________________________________                                                                       ________________________________________________ 

 

4 + 10 1 + 5 

8 + 14 15 + 7 

16 + 11 6 + 2 

3 + 12 9 + 13 
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2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

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 
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