
 

 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

1º PERÍODO 
  
 

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. Interaja e participe do 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: 22/04 (Quarta-feira) 

 
 
 
 
 
 
 



MÚSICA 
Professor: Thales Tácito 

 
Atividade: Brincadeiras musicais de sala de aula 
 
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 na educação infantil se mostra como 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. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta aula são:  
- Desenvolvimento da linguagem oral e musical;  
- Apreciação musical;  
- Execução e performance musicais;  
- Desenvolvimento da atenção;  
- Ludicidade;  
- Desenvolvimento dos processos criativos. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Querida família, acessem o vídeo do professor Thales e acompanhem juntos a 
proposta para esta atividade. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HenXnl2BNcg&t=28s  
    
 

 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HenXnl2BNcg&t=28s


INFORMÁTICA 
Professor: Marianna Panisset 

 
 
Atividade: A ilha dos sentimentos 
 
 
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 e fazer caras e bocas. 
 
 
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: 
Querida família, acessem o vídeo da professora Marianna e acompanhem juntos a 
proposta para esta atividade. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gRsI5cwJx9Y 
 
Ouçam a linda história e após esse momento, sigam os passos descritos pela 
professora para a execução da atividade. 
 
Passo 1: Baixar um aplicativo de desenho no celular da mamãe ou do papai. 
Passo 2: Desenhar sentimentos que possam ser representados com a boca. 
Passo 3: Colocar na frente do rosto e pedir alguém pra tirar uma foto divertida. 
Passo 4: Se desejarem, postem a foto no Instagram e marquem o Colégio Equipe lá.  
 
Será muito legal acompanhar os sentimentos de vocês lá! 
 

Divirtam-se!!!  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gRsI5cwJx9Y

