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MATERNAL II 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 

 

Querida família! 

 

Iniciamos mais um período de estudos on-line.  

Esperamos que vocês tenham recarregado as energias durante esses dias 

e estejam dispostos a aprender ainda mais a partir de agora e se divertir. 

Continuem atentos: 

  

  

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  

➢ A partir de agora, todos os dias serão disponibilizados vídeos 

explicativos da professora regente, para aumentar a interação entre ela e 

as crianças.  

➢ Além disso, alguns dias da semana, teremos duas atividades propostas 

para serem realizadas: 1 (uma) referente a uma disciplina especializada e 1 

(uma) referente a conteúdos passados pela professora regente. 

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

ser entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ 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.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MÚSICA 
Professor: Thales Tácito 

 

Atividade: Semana do Meio Ambiente – Tambor feito com Lata de Alimento 

Lácteo. 

 

Material necessário: 

✓ Lata de Alimento Lácteo (ou qualquer outra lata reciclada) 

✓ Rolos de Papel Toalha (vazios) e cola super bonder 

✓ Fitas de cetim (podem ser substituídas por durex colorido, cola colorida 

ou qualquer outro material que desejar usar para enfeitar o tambor) 

✓ Tesoura (caso precise) 

 

Justificativa: 

Cuidar do meio ambiente nunca foi tão importante como atualmente. Junto 

com nossos filhos podemos reciclar nos divertindo, fomentando valores e 

vivenciando novas experiências musicais.  

A música é de extrema importância para o desenvolvimento infantil. Ela 

auxilia e incentiva a aquisição de diversas habilidades. 

Utilizar de material reciclável para produzir sons é mostrar para a criança 

que existe um mundo de possibilidades, onde fazer música pode também 

ajudar a salvar o meio ambiente. 

 

Objetivos: 

✓ Desenvolver consciência sanitária e ambiental 

✓ Trabalhar motricidade e criatividade 

✓ Apresentar possibilidades de instrumentos musicais 

✓ Trabalhar elementos timbrísticos 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Assistam ao vídeo explicativo do tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/Qskfs2uLCvI  

Em seguida, assistam ao vídeo sobre o cuidado com o meio ambiente 

(link abaixo). 

Em seguida, assistam ao ao Tutorial de como fazer um tambor reciclável. 

Construa seu tambor e usem para tocar a canção sugerida abaixo. 

 

Cuidado com o meio ambiente: https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8 

Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=DZw27yrzVs4 

Canção Sugerida: https://www.youtube.com/watch?v=2oTkb7jx2Ak 

https://youtu.be/Qskfs2uLCvI
https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8
https://www.youtube.com/watch?v=DZw27yrzVs4
https://www.youtube.com/watch?v=2oTkb7jx2Ak
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

LINGUAGEM 

Professoras: Yasmin e Vanessa 

 

Atividade: Vogal A  

 

Material necessário: 

✓ Folha branca 

✓ Giz de Cera  

 

Justificativa:  

Já na educação Infantil, surge a necessidade de um trabalho sistemático 

de apresentação e fixação das vogais. A criança, como todo ser humano, é um 

sujeito social e histórico e faz parte de uma sociedade letrada que exige um 

aprendizado eficiente.  

As vogais são o começo do processo de descoberta tanto da escrita como 

da leitura.  Crianças nesta faixa etária estão preocupadas em compreender o 

mundo que as cercam e devemos possibilitar a elas iniciar esse processo de 

forma prazerosa.  

  

Objetivos:  

✓ Reconhecer e nomear a vogal A 

✓ Identificar a vogal A 

✓ Desenvolver a coordenação motora ampla 

  

Desenvolvimento da atividade:  

Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda é fundamental para 

a realização das atividades.  

 

Antes de realizar a atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/f2KhU7uRqfc 

 

Vocês se lembram da vogal A? A de amor, A de alegria, A de abelha, A 

de amarelo... Muito bem! 

Agora que relembramos, vamos fazer uma atividade muito importante.  

Em uma folha, peça a mamãe que desenhe diversos círculos e dentro 

deles algumas letras (como B, C, D, F...). No meio delas a vogal A.  

Em seguida, com a ajuda de um adulto identifique somente as vogais A e 

colora-as do seu jeitinho.  

Para ajudar vocês, a seguir está disponível uma folha de atividades, caso 

vocês queiram desenvolver a atividade nela. 

https://youtu.be/f2KhU7uRqfc
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A VOGAL A ESTÁ ENCONDIDA. VAMOS ENCONTRÁ-LA? 
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https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fgaleria.colorir.com%2Fletras-e-numeros%2Fabecedario%2Fa-de-abelha-pintado-por--1350012.html&psig=AOvVaw07oso0NgNhDNwphw__MiE6&ust=1591248499816000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDCu-f05OkCFQAAAAAdAAAAABAP

