
 

 
 
 

 
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: 06/05 (Quarta-feira) 

 
 
 
 
 
 
 



MÚSICA 
Professor: Thales Tácito 

 
Atividade: História Cantada – O RATO (Palavra Cantada) 
 
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 da memória;  
- Apreciação musical e assimilação;  
- Trabalhar literatura infantil;  
- Desenvolvimento da atenção, ritmo, coordenação motora e melodia;  
- 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/6oqrxfiFOcc   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/6oqrxfiFOcc


INFORMÁTICA 
Professora: Marianna Panisset 

 
Atividade: Dia das mães 
 
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 usar nossos conhecimentos e equipamentos para homenagear aquela 
que é a flor da nossa vida: nossa mamãe. 
 
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 o Dia das Mães. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Querida família, acessem o vídeo explicativo da professora Marianna, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ocwO624VGt0 e acompanhem juntos as 
instruções propostas para o desenvolvimento desta atividade. 
Em seguida, querida criança, com a ajuda de um adulto, acesse o site 
https://www.colorirgratis.com/desenhos-de-dia-das-maes-para-colorir.html  
 

Dentro do site sugerido, escolha um desenho para colorir e homenagear sua 
mamãe (ou alguém muito especial para você). 

 
Atenção! 

Ao abrir o desenho, se aparecer um vídeo propaganda, clique em "skip" para pular. 

 
 
 

Divirtam-se!!!  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ocwO624VGt0
https://www.colorirgratis.com/desenhos-de-dia-das-maes-para-colorir.html

