
 

 
 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MATERNAL III 
 
 

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS: 
Querida família, nosso trabalho continua. Esperamos que vocês estejam aprendendo 
bastante e se divertindo. Mas atenção: 
 
 
➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

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

ser entregues à professora no retorno das aulas. 
➢ As atividades disponibilizadas no site não necessitam de impressão, devendo 

ser feitas em uma folha branca, formato A4. 
➢ 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. 
➢ Durante a realização das atividades, interaja com a criança, cante, faça 

gestos, questione e participe. Essas atitudes farão diferença no processo. 
 

 
ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO DIA: 
Querida criança, abaixo você encontrará dois planos de aula para o dia de hoje: 
MÚSICA e INFORMÁTICA. 
Faça as duas atividades com carinho e atenção! 
 
Conteúdos do dia:  
Música – Professor Thales Tácito 
Informática – Professora Marianna Panisset 
 
 DATA: 15/04 (Quarta-feira) 

 
 
 
 



MÚSICA 
Professor: Thales Tácito 

 
Atividade: Dia Mundial da Voz 
 
Justificativa: 
O mês de abril é usado pela fonoaudiologia, música (canto), medicina e outras áreas 
de profissionais da voz, para alertarmos aos cuidados necessários com esta.  
Dia 16 de abril é comemorado o Dia Mundial da Voz, campanha criada no Brasil em 
1999 e que desde 2003 passou a ser adotada em todo o mundo.  
No caso do público infantil, é preciso lembrar que as crianças ainda estão em 
formação física e sócio emocional, dependendo da faixa etária, podem estar ainda 
no primeiro processo de construção fonológica e aquisição da fala. Isto significa que 
a alteração ou o descuido com a voz (e os processos que a permeiam) em crianças, 
podem interferir no desenvolvimento fonológico, fisiológico, suas relações com 
adultos e outras crianças, nos processos educacionais, psicológicos e também na 
sua autoestima.  
Por estas e outras razões, que é muito importante o trabalho de incentivo, estímulo, 
cuidado e prevenção no desenvolvimento oral, inclusive nas primeiras fases do 
desenvolvimento humano (infância).  
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta aula são:  
- Conscientização de pais e alunos para os cuidados com a voz;  
- Desenvolvimento de percepção auditiva;  
- Desenvolvimento da linguagem oral e musical;  
- Apreciação musical;  
- Execução e performance musicais;  
- Desenvolvimento da atenção;  
- Ludicidade;  
- Desenvolvimento dos processos criativos;  
- Desenvolvimento dos processos de interação social (presenciais e virtuais).  

 
Desenvolvimento da atividade: 
Querida família, acessem o vídeo do professor Thales e acompanhem juntos os 
momentos propostos. 
Disponível em: https://youtu.be/rc94lHO1Y8Y 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/rc94lHO1Y8Y


INFORMÁTICA 
Professor: Marianna Panisset 

 
Atividade: Jogos diversos 
 
 
Justificativa: 
A internet faz parte de nossas vidas e há muita coisa boa a ser aprendida com ela. 
Podemos adequar seu uso a qualquer atividade e/ou momento de nossa vida.  
Hoje vamos utilizá-la para estimular nosso cérebro de forma divertida. 
 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Incentivar o raciocínio e a agilidade; 
➢ Ensinar que a tecnologia pode ser uma boa aliada para o nosso aprendizado. 

 
 
Desenvolvimento da atividade: 
Acessar o site https://www.jogosgratisparacriancas.com/ (pelo computador, 
smartphone ou tablet). Não é necessário baixar o app 
Acessar e jogar: 
- 4 jogos de encaixar 
- 1 quebra-cabeça 
- 1 jogo da memória 
 
Os jogos de encaixar trabalham as sombras e relacionamento de objetos que 
combinam. O jogo da memória estimula o cérebro e a agilidade; o quebra-cabeça 
trabalha o nosso raciocínio.  
Desta forma, brincamos e aprendemos ao mesmo tempo. Divirtam -se! 
 
 

https://www.jogosgratisparacriancas.com/

