
 

 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

2º 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. 
➢ Oriente a criança a escrever seu nome, 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: 29/04 (Quarta-feira) 

 
 
 
 
 
 
 



MÚSICA 
Professor: Thales Tácito 

 
Atividade: Recordação musical 
 
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 do aprendizado por repetição, memória;  
- Apreciação musical e assimilação;  
- Recordar conteúdos passados anteriormente;  
- Desenvolvimento da atenção e coordenação motora;  
- 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://youtu.be/1NuOXAY-xP0  
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INFORMÁTICA 
Professora: Marianna Panisset 

 
 
Atividade: Alimentação saudável 
 
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 aprender um pouco mais sobre como devemos nos alimentar. 
 
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; 
➢ Trabalhar a alimentação saudável. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Querida família, acessem o vídeo da professora Marianna e acompanhem juntos a 
proposta para esta atividade. 
Disponível em: https://youtu.be/-sqhA9UEcQo 
 
Depois de assistir ao vídeo da tia Marianna, sigam os passos: 
 
Passo 1: Assistir ao vídeo complementar “Alimentação Saudável”, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=NZgK8e1zzHQ 
 
Passo 2: Na folha branca, após escrever seu nome, escreva também qual é o alimento 
saudável que você mais gosta de comer!  
Obs.: Peça a mamãe para soletrar as letras para você 

 
Passo 3: Agora vamos montar nosso próprio prato de comidas saudáveis? Acesse o site  
https://www.discoverykidsplus.com.br/video/mini-beat-power-rockers/comidas-coloridas 
e assista ao vídeo observando os alimentos coloridos que aparecem ao longo dele.  
Agora, vamos brincar de montar o nosso prato saudável.  
Na mesma folha utilizada, desenhe um lindo prato com alimentos saudáveis. Depois 
colora com capricho! 
Obs.: Se você não quiser desenhar, procure imagens em revistas, recorte e cole. 

 
Mas atenção! Não adianta o prato colorido ficar no papel. Você precisa comer também, 
experimentar sempre coisas novas e descobrir sabores deliciosos. 
 
 

Divirtam-se!!!  
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