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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Querida família! 
 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  
Não se esqueçam: nossos encontros acontecerão sempre na quinta-feira, 

às 17h30min.  
Durante nosso encontro matamos a saudade e fazemos diversas atividades 

juntos. Não fique de fora! 
 

Observações:  
1. Se vocês ainda não fizeram o cadastro para recebimento do link de 

acesso ao encontro, façam por favor. As orientações de como proceder para 
acesso aos encontros foi enviado aos responsáveis por e-mail e whatsapp.  

2. O link de acesso aos encontros foi enviado ao e-mail cadastrado.  
 

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: Meios de transporte Aquáticos 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Giz de cera vermelho 

 

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.  

Trabalha-los desde a educação infantil, permite que que as crianças 

conheçam as regras de trânsito que nos protegem 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/HOVqqdJtdF0 

 

Já conhecemos sobre os meios de transporte terrestres e aéreos. Vamos 

conhecer hoje os transportes aquáticos, que são aqueles que se locomovem 

nos mares, rios e lagos, como os navios, os barcos, a canoa. Há também os 

submarinos, que ficam debaixo d’água.  

Agora chegou o momento de realizar a atividade do dia. Siga os passos: 

 

1. Imprima a folha de atividade. 

 

Atenção! Vamos relembrar os meios de transporte? Os terrestres são 

aqueles que se  movem na terra, como  carros  e motos. Os  aéreos  são os que  

 

https://youtu.be/HOVqqdJtdF0
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locomovem no ar como os aviões e balões. Os aquáticos são aqueles que se 

movem na água como navios e barcos. 

 

2. Agora observe com atenção, na folha de atividade, alguns meios de 

transporte; 

 

3. Identifique os meios de transporte aquáticos; 

 

4. Depois de identificá-los, colora-os com o giz de cera vermelho; 

 

5. Faça a atividade com atenção! 

 

Complementação: 

Assista aos vídeos para conhecer mais sobre os meios de transporte 

aquáticos. Disponíveis em: 

1. Meios de transporte aquáticos 

https://www.youtube.com/watch?v=oRbOej0gpvU 

 

2. Aquilo que te move 

https://www.youtube.com/watch?v=AlH-BTDX22Q 

 

3. A canoa virou 

https://www.youtube.com/watch?v=-rZ-up69KUA 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank


 

      

 

IDENTIFIQUE OS MEIOS DE TRANSPORTE AQUÁTICOS E COLORA-OS 

 

 

                                                    

 

                                              

 

                                             

 

 

NOME: ________________________________________________ 
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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

