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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Esta semana teremos um encontro especial para nos divertirmos e 

comemorarmos juntos o DIA DAS CRIANÇAS. Escolha sua FANTASIA e venha 

brincar com a gente. Será na quinta-feira, dia 22/10 às 17h30min. 

Obs.: O link para acesso ao encontro é enviado ao e-mail cadastrado! 

 

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. 

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

ser entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ 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 

 

                           SEMANA DA CRIANÇA             
                                                 Professora: Franciane 

 

Atividade: Bolhas de sabão  

 

Material necessário:    

✓ Água  

✓ Canudo plástico  

✓ Sabão líquido  

✓ Recipiente para fazer a mistura  

 

Justificativa:  

Aposto que quando você era criança uma de suas brincadeiras favoritas 

era a de fazer bolinhas de sabão, não é mesmo? Pois é, essa também é uma 

das atividades que os nossos pequenos mais gostam.  

Parece algo bem simples, mas existe muito mais por trás disso do que 

você imagina. As crianças deixam a imaginação fluir, se esforçam para capturar 

as bolhas grandes, unir bolhas, dessa forma elas trabalham o seu 

desenvolvimento e ao mesmo tempo se divertem bastante. 

 

Objetivos:   

✓ Incentivar a criatividade e a imaginação; 

✓ Desenvolver a percepção visual e tátil; 

✓ Propiciar contato com materiais diversos; 

✓ Favorecer a interação com o outro; 

✓ Expandir o vocabulário. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Antes de iniciarmos a brincadeira assista ao vídeo explicativo da tia Fran 

disponível em: https://youtu.be/8FGyKySkqJs 

 

Papai e mamãe, sua ajuda será fundamental para a execução desta 

atividade. Aproveitem e se divirtam junto! 

 

• No recipiente escolhido para fazer a mistura, coloque um pouco de água 

(uma altura de 3 dedos é suficiente); 

• Coloque o sabão líquido (sabonete ou detergente) e misture; 

• Molhe a ponta do canudo e assopre na outra.  

• Quanto mais devagar soprar, mais chance de sair uma bolha nem grande. 

• Aproveitem!!! 

https://youtu.be/8FGyKySkqJs
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Complementação: 

1. Vamos aprender uma linda canção sobre as bolinhas de sabão? 

Assista a este vídeo em: https://youtu.be/9_mmOig_5CI 

 

2. Vejam quantas bolinhas têm nessa música! Disponível em: 
https://youtu.be/j2lS-6YF4Eo 

 

          

 

   

 

 

https://youtu.be/9_mmOig_5CI
https://youtu.be/j2lS-6YF4Eo
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MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 
 

Atividade: Trabalhando o silêncio 

 

Justificativa:  

O silêncio tem inúmeras funções que são extremamente importantes para 

o desenvolvimento fisiológico e musical. É muito importante trabalhar a 

percepção, cuidado e prevenção com o uso do silêncio, inclusive na infância.  

Portanto, nossa aula de hoje será sobre o silêncio, sua importância na 

música e seu uso nos cuidados para com a voz, esse instrumento 

poderosíssimo, porém muito frágil.  

 

Objetivos: 

✓ Conscientização sobre os cuidados com a voz;  

✓ Desenvolvimento de percepção auditiva, da linguagem oral e musical;  

✓ Apreciação musical;  

✓ Conhecer sobre importância e utilização do silêncio; 

✓ Desenvolvimento da atenção e dos processos criativos.  

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, assista ao vídeo do tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/YZ9-cTVfdMc 

 

https://youtu.be/YZ9-cTVfdMc

