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MATERNAL I 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Durante esta semana continuaremos aprendendo bastante. Não se 

esqueçam do nosso encontro, sempre na quinta-feira, às 17h30min. 

Obs.: Se você ainda não cadastrou seu e-mail entre em contato com a 

coordenação para rápida orientação.  

 

Por favor, permaneçam atentos às orientações abaixo:   

➢ É extremamente importante que a criança faça as atividades propostas.  

➢ Assistam, todos os dias, aos vídeos explicativos da professora regente. 

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

➢ Utilizem as folhas de atividade e arquivem-nas para entrega à professora no 

fim do bimestre. 

➢ 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 

 

MEIOS DE TRANSPORTE 
Professora: Franciane 

   

Atividade: Identificando e colorindo os  

                  meios de transporte que já utilizamos 

 

Material necessário:    

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 

Justificativa:  

O trabalho com os meios de transportes, além de suprir o interesse das 

crianças pelo tema, introduz também um aspecto de identidade, pois relaciona as 

vivências pessoais e sociais do cotidiano aos diversos meios de transportes e seus 

lugares, atravessando temas que atendem as necessidades da escola e do 

trânsito. 

 

Objetivos:   

✓ Identificar e reconhecer vários meios de transportes; 

✓ Desenvolver a atenção e a percepção; 

✓ Aumentar o vocabulário; 

✓ Relacionar suas vivências pessoais com o movimento da sociedade. 

 

Desenvolvimento da atividade:  

Antes de iniciarmos a atividade, assistiam ao vídeo explicativo da tia Fran, 

disponível em: https://youtu.be/HXP7GvHKU4Y 

 

Agora, vamos ver se você se lembra bem dos meios de transporte e em quais 

deles já andou. Siga os passos: 

 

1. Imprima a folha de atividade; 

2. Nela temos alguns meios de transporte. Observe-os e diga o nome de cada 

um deles. 

3. Depois de identificá-los, converse com o papai e com a mamãe e 

relembrem, juntos, em quais destes meios de transporte você já andou. 

4. Pegue um lápis de cor, na sua cor favorita, e colora estes meios de 

transportes (que você já utilizou). 

 

 

 

https://youtu.be/HXP7GvHKU4Y
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Complementação: 

Vamos assistir a alguns vídeos legais?  

 

1. Você conhece a música do Mundo Bita que fala sobre os meios de transportes? 

Fala sobre aquilo que nos move, que nos leva pra onde a gente quer. 

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

 

2. Meios de transporte terrestres 

https://www.youtube.com/watch?v=1iLYKZn9Dls 

 

3. Meios de transporte aéreos 

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

 

4. Meios de transportes aquáticos 

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

 

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=AlH-BTDX22Q
https://www.youtube.com/watch?v=1iLYKZn9Dls
https://www.youtube.com/watch?v=ZFsMOaXZRao
https://www.youtube.com/watch?v=oRbOej0gpvU
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VAMOS COLORIR OS MEIOS DE TRANSPORTE QUE VOCÊ JÁ UTILIZOU 

 

 

 

 

NOME: ______________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 

Atividade: Desenvolvimento Rítmico  

                   Música: “A Rita” 

 

Material necessário: 

✓ Dois copos  

✓ Duas colheres 

 

Justificativa:  

A música tem um papel muito importante na vida e principalmente na 

educação das crianças. A musicalização traz um processo de conhecimento, que 

desenvolve a sensibilidade, criatividade, senso rítmico, imaginação, memória, 

respeito ao próximo, socialização e afetividade.  

A música trabalha de um jeito mais dinâmico de envolver as crianças ao 

aprendizado, favorecendo a autoestima, gosto e senso musical. Ou seja, 

desenvolve diversas habilidades e benefícios para a vida.  

O ritmo é um dos elementos básicos da música e seu ensino torna-se 

fundamental para quem está em contato com essa arte maravilhosa. 

 

Objetivos: 

• Desenvolver o aprendizado por repetição, memória;  

• Apreciação musical e assimilação;  

• Trabalhar a atenção e coordenação motora e a ludicidade;  

• Desenvolver os processos rítmicos e criativos. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

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

https://youtu.be/xCY_roVASjI 

 

Complementação: 

Vamos nos divertir assistindo a mais alguns vídeos? Disponíveis em:  

 

1. Gostou da brincadeira do tio Thales? Então vamos continuar 

acompanhando o ritmo da Rita! 

https://www.youtube.com/watch?v=jGRaE7P4_l4 

 

 

https://youtu.be/xCY_roVASjI
https://www.youtube.com/watch?v=jGRaE7P4_l4

