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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Por favor, 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. 

➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ As atividades disponibilizadas no site não necessitam de impressão, devendo 

ser feitas em uma folha branca, formato A4.  

➢ Escreva o nome da criança, em letra PALITO, no canto superior esquerdo da 

folha, 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 

 

COORDENAÇÃO MOTORA   
Professora: Franciane 

 

 

Atividade: Encaixe  

 

Material necessário:    

✓ Um objeto cilíndrico (garrafa de água, vidro de shampoo) 

✓ Alguns elásticos (tipo de prender dinheiro) ou elásticos de prender cabelo 

 

Justificativa:  

Na  coordenação motora fina, verificamos o uso de músculos pequenos, 

como os das mãos, por exemplo. Ao desenhar, pintar ou manusear pequenos 

objetos, a criança realiza movimentos mais precisos, delicados, e desenvolve 

habilidades que a acompanharão por toda a vida. 

 

Objetivos:    

✓ Desenvolver a coordenação motora fina; 

✓ Estimular os movimentos menores e mais precisos; 

✓ Propiciar contato com materiais e objetos diversos; 

✓ Aumentar o vocabulário. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Antes de fazer a atividade, assista ao vídeo explicativo da tia Fran 

disponível em: https://youtu.be/lZBPXMfjIag 

 

Para desenvolvermos esta atividade,  precisaremos de um ambiente calmo, 

que a criança esteja descansada e, por último,  de um lugar amplo de apoio, que 

poderá ser o chão, a cama ou uma mesa. 

Papai/mamãe, entregue alguns elásticos para a criança e mostre a ela 

como funcionam. Puxe e incentive-a a puxar também,  mostrando a elasticidade 

do produto. 

Pegue o objeto cilíndrico e coloque alguns elásticos nele. Chame a criança 

para que ela observe seus movimentos.  

Agora é a vez da criança!  

Pode ser que ela não acerte os primeiros ou demore para acertar, mas não 

desista! Quanto mais elásticos ela colocar no objeto, mais trabalhada será a 

coordenação motora. 

 

 

https://youtu.be/lZBPXMfjIag
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Imagens para inspiração: 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

MÚSICA 
Professor: Thales Tácito 

1º de Outubro - Dia Internacional da Música  
 

Atividade: Canções e movimentos 

 

Justificativa:  

O Dia Internacional da Música é comemorado anualmente em 1º de 

outubro. Esta data tem o objetivo de homenagear uma das formas de arte mais 

apreciadas pelas pessoas: a música. 

A ideia para criar o Dia Mundial da Música surgiu a partir de uma iniciativa 

da UNESCO, em 1975, através da International Music Council – uma 

organização não-governamental, fundada em 1949, e que tem o objetivo de 

promover a paz e a amizade entre os povos com o auxílio da música. 

A música exerce uma profunda influência nos seres humanos, sendo capaz 

de emocionar, alegrar, surpreender, aterrorizar e etc. Consegue despertar todos 

os sentimentos, até os mais profundos. 

Ela sempre esteve presente na história da humanidade, desde as tribos 

mais primitivas de seres humanos, seja como uma produção de cunho cultural e 

religiosa ou voltada exclusivamente para o entretenimento. 

Trata-se de uma das mais antigas manifestações artística da humanidade, 

pois todos já nascemos com as pulsação do coração, que é considerada a 

primeira música que escutamos e produzimos. 

Ao trabalharmos canções do cotidiano das crianças, elas desenvolvem 

habilidades essenciais ao desenvolvimento. 

 

Objetivos: 

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

✓ Vivenciar momentos de estímulo à linguagem musical;  

✓ Conhecer canções diversas; 

✓ Desenvolver criatividade, percepção sonora e sensorial. 

✓ Comemorar o dia da música e todos os benefícios que ela propicia a 

nossas vidas. 

 

Desenvolvimento:  

Acompanhem o vídeo explicativo do Tio Thales e divirta-se! Disponível em: 

https://youtu.be/yOyGnlFc450 

 

https://youtu.be/yOyGnlFc450

