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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo bastante! 

A partir dessa semana, estaremos nos encontrando todas as quintas-

feiras, às 17h30min.  

Durante esses encontros falaremos sobre temas importantes, faremos 

diversas atividades divertidas juntos e mataremos a saudade! 

Obs.: Se vocês ainda não fizeram o cadastro para recebimento do link de acesso 

ao encontro, façam por favor. As orientações de como preencher o formulário 

foram enviadas aos responsáveis por e-mail e whatsapp. 

  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

29/09/20 

MATERNAL II 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

NATUREZA E SOCIEDADE  
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Meios de transporte aéreos 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Cola colorida 

✓ Algodão 

✓ Cola branca (para uso do adulto) 

 

Justificativa:  

Os meios de transporte fazem parte da vivência diária dos alunos e são de 

extrema importância para movimentação das pessoas e deslocamento de 

alimentos, animais, matérias-primas, dentre outros.  

Trabalhar esse tema desde a educação infantil, permite que as crianças 

conheçam as regras de trânsito que protegem as pessoas e organizam o 

movimento das ruas e vias públicas. 

 

Objetivos: 

✓ Identificar corretamente os meios de transporte;  

✓ Desenvolver a atenção e percepção; 

✓ Perceber as diferenças e semelhanças entre os meios de transporte; 

✓ Desenvolver a coordenação motora. 

 

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/P-T5dOyLsV8 

 

Aprendemos ontem sobre os meios de transporte terrestres, que são 

aqueles que se locomovem na terra, como as motos, caminhões, carros. Hoje 

vamos conhecer os meios de transporte aéreos. Esses são aqueles que se 

locomovem no ar, como o avião, o helicóptero, o balão. Você já andou em algum 

desses meios de transporte?  

Hoje, você irá fazer uma atividade sobre os meios de transportes aéreos. 

Siga os passos: 

 

1. Imprima a folha de atividade! 

https://youtu.be/P-T5dOyLsV8
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O avião é um meio de transporte aéreo. Nós podemos viajar para diversos 

lugares e voamos sobre as nuvens, lá no céu. 

Na folha de atividade, perceba que o avião está à procura de sua nuvem, 

mas precisa da sua ajuda para encontrá-la. 

 

2. Peça que um adulto passe cola colorida em cima do pontilhado; 

 

3. Agora, passe o dedinho indicador em cima do pontilhado (sempre 

acompanhando o movimento do pontilhado); 

 

Veja que a nuvem do outro lado ficou bem branquinha. 

 

4. Vamos enfeitar as nuvens com algodão? Tenho certeza de que a nuvem ficará 

ainda mais bonita! 

  

Complementação: 

Viu como os meios de transporte são importantes? Vamos descobrir mais 

sobre eles? Assista aos vídeos disponíveis em: 

 

1. Meios de transporte aéreos 

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

 

2. Aviãozinho sonhador 

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

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFsMOaXZRao
about:blank


 

      

 

VAMOS LEVAR O AVIÃO ATÉ A NUVEM E DEPOIS ENFEITÁ-LA COM ALGODÃO? ELA FICARÁ BEM BONITA! 

 

 

 

 

NOME: ____________________________________________________________________ 


