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MATERNAL II 

HOJE 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Esta semana nosso encontro on-line será especial, para comemorarmos 

juntos o THANKSGIVING DAY (Dia de Ação de Graças). Atenção para a 

mudança de dia/horário: 

 

                                    Encontro de Thanksgiving Day  

                  com a participação da tia Luisa (professora de Inglês) 

                                          QUARTA-FEIRA às 17h 

 

Por favor, 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.  

➢ Utilize 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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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

SENTIMENTOS E EMOÇÕES 
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Identificação das emoções 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Cola branca (para uso de um adulto) 

✓ Tesoura (para uso de um adulto) 

 

Justificativa:  

Trabalhar as emoções desde a Educação Infantil é fundamental para o 

processo de desenvolvimento saudável e integral das crianças, visto que, saber 

identificar, reconhecer e comunicar as emoções auxilia na compreensão das 

situações vivenciadas e dos sentimentos, além de contribuir para soluções de 

conflitos. 

 

Objetivos: 

✓ Conhecer as emoções e sentimentos; 

✓ Compreender os sentimentos; 

✓ Reconhecer as emoções e sentimentos; 

✓ Identificar as emoções e sentimentos; 

✓ 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 Tia Yasmin, 

disponível em: https://youtu.be/bTqlG7CojdU 

 

Essa semana estamos conversando sobre nossos sentimentos e emoções 

- as sensações que cada uma delas nos traz. 

Como você está se sentindo hoje? Feliz, triste, com medo...  

Alguma situação te deixa bravo? 

Chegou o momento de expressar suas emoções na atividade. Para realizá-

la, siga os passos:  

 

1. Imprima a folha de atividades do dia; 

2. Com o giz de cera faça seu rostinho na imagem referente a você; 

 

https://youtu.be/bTqlG7CojdU
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3. Em seguida, desenhe a expressão que te representa hoje: alegre, triste, com 

medo, bravo... 

4. Atenção! Não se esqueça de fazer seus olhinhos, as orelhas, o nariz e a boca; 

5. Fique atento às expressões correspondentes a cada emoção. 

 

Complementação: 

Vamos assistir um vídeo sobre as emoções? Tenho certeza que você vai 

gostar!  Assista ao vídeo disponível em: 

 

1. A música dos sentimentos 

 https://www.youtube.com/watch?v=pH6YnSb4Rgo 
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COMO VOCÊ ESTÁ SE SENTINDO HOJE?  

VERIFIQUE O ROSTINHO CORRESPONDENTE AO SEU E COMPLETE-O 

COM A EMOÇÃO DO SEU DIA  

 

 

 

 

 

NOME: ________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 

Atividade: Apreciação – Sons e movimento 

                 

Justificativa:  

No nosso cotidiano estamos expostos diariamente a diversos sons. Apesar 

de nem 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. 

Os animais são excelentes exemplos para trabalharmos a diversidade de 

sons que a natureza nos oferece, além de podermos imitá-los com alguns 

recursos corporais e essa é a proposta de atividade para a aula de hoje. 

 

Objetivos:  

✓ Apreciação Musical; 

✓ Localizar e identificar os sons através da audição; 

✓ Incentivar a prática e escuta sonora; 

✓ Assimilar sons e movimentos a diferentes tipos de animais; 

✓ Desenvolvimento musical e criativo. 
 

Desenvolvimento da atividade: 

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

https://youtu.be/DC4khOZAieg 

 

Complementação: 

Vamos continuar a brincadeira de imitar os sons dos bichos? Divirta-se com 

o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rq5rIqUqyeU 

 

 

  

 

https://youtu.be/DC4khOZAieg
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