
  
 
 
 
 

 

18/11/20 

MATERNAL II 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Não se esqueçam do nosso encontro on-line, na quinta-feira às 

17h30min. Esperaremos por vocês! 

 

Para a realização das atividades semanais, 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.  

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

fim do bimestre.  

➢ Elas são disponibilizadas no site (diariamente) e na escola (semanalmente).  

➢ 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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MATERNAL II 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Leve X Pesado - Identificação 
 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Giz de cera 
 

Justificativa:  

Desde o nascimento, a criança está imersa em um universo do qual os 

conhecimentos matemáticos são parte integrante. É na aprendizagem de 

conceitos matemáticos que as crianças desenvolvem diversas noções 

importantes para seu desenvolvimento a fim de se tornarem autônomas, capazes 

de pensar e resolver problemas. 
 

Objetivos: 

✓ Desenvolver noções de espaço;  

✓ Desenvolver a atenção e percepção;  

✓ Desenvolver a coordenação motora;  

✓ Identificar os objetos leves e pesados. 
 

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 Tia Yasmin, 

disponível em: https://youtu.be/eSRXj1JxgR0 
 

Em seguida, para realizar a atividade de hoje, siga os passos: 
 

1. Imprima a folha de atividades; 

2. Perceba que na folha há objetos leves e pesados. Identifique os 

objetos leves; 

3. Após identificá-los, circule-os. 
 

Muito bem, você fez tudo com atenção e capricho! 

  

Complementação: 

Vamos brincar? Ouça a música e vá acompanhando tentando encontrar 

objetos que sejam de acordo com o que diz a música.  

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

 

https://youtu.be/eSRXj1JxgR0
https://www.youtube.com/watch?v=YlYaDntgxGM
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IDENTIFIQUE OS OBJETOS LEVES E CIRCULE-OS 

 

                                     

 

 

                         

 

 

 

 

NOME: ________________________________________ 
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MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 

Atividade: Apreciação – Brilha brilha estrelinha  

                 

Justificativa:  

Apreciação é um conceito musical que sugere ouvir e se “deliciar” com sons. 

Apesar de nem todos os sons serem musicais, é possível aguçar a sensibilidade 

e os sentidos da audição, perceber e reconhecer através dos timbres, os diversos 

lugares ou certas situações, somente pela sonoridade apresentada.  

O exercício de hoje trabalha a apreciação da canção folclórica “Brilha brilha 

estrelinha”. 

 

Objetivos:  

✓ Apreciação Musical; 

✓ Localizar e identificar os sons através da audição; 

✓ Incentivar a prática e escuta sonora; 

✓ Desenvolvimento musical e criativo. 
 

Desenvolvimento da atividade: 

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

https://youtu.be/mgGHQARgBbE 

 

Complementação: 

Vamos ouvir mais uma música sobre as estrelas? Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=sAbyFxS4n6U 

 

 

 

 

https://youtu.be/mgGHQARgBbE
https://www.youtube.com/watch?v=sAbyFxS4n6U

