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1º PERÍODO 

PERÍODOS  

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, também todos os dias, teremos duas atividades propostas para 

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

referente a conteúdos passados pela professora regente. 

➢ Às quartas-feiras disponibilizaremos também a atividade para reforço da escrita 

do nome. Esta atividade é extremamente importante para a faixa etária. Se for 

possível, pedimos que em outros momentos da semana, vocês reforcem este 

conteúdo. 

➢ As atividades terão seu registro em folha. Elas deverão ser guardadas neste 

momento e entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ Para a realização das atividades, serão disponibilizadas matrizes, podendo a 

família optar pela impressão delas ou por realizar as atividades em uma folha 

branca, formato A4.  

Para as famílias que estiverem impossibilitadas de imprimir as matrizes em casa, 

disponibilizaremos as mesmas (semanalmente) na escola. Se este for o caso de 

vocês, por favor, entre em contato com a coordenação e agende um horário para 

buscá-las. 

➢ Se optarem por realizar a atividade em folha branca, não se esqueçam de 

escrever o nome da criança, em letra PALITO, no canto superior esquerdo dela, 

para identificação da professora.  

➢ As matrizes referentes às atividades de Inglês, também estarão disponíveis no 

site e na escola. 

➢ Às terças-feiras e quintas-feiras, haverá oferta de uma matriz extra referente ao 

Dever de Casa (MINHA TAREFA). Oriente seu filho sobre a realização, recorte a 

margem da folha e cole no Caderno de Deveres de Casa.  

Os cadernos de Deveres de Casa estarão disponíveis na escola também. 

➢ Novidade: Uma vez por semana, as professoras regentes terão um encontro 

on-line com seus alunos para matar a saudade e manter o vínculo. Por favor, 

incentive sua criança a participar. Informações específicas no site. 

➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  
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1º PERÍODO 

PERÍODOS  

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

MÚSICA 
Professor: Thales Tácito 

 

 

Atividade: Semana do Meio Ambiente – Chocalho feito com garrafinhas 

recicladas. 

 

Material necessário: 

✓ Garrafinhas de refrigerante 

✓ Cola super bonder 

✓ Pedrinhas de jardim (pode substituir por feijão, milho ou outros elementos 

que produzam sons) 

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

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

✓ 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; 

✓ Estimular a musicalidade. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Assista ao vídeo sobre o cuidado com o meio ambiente (link disponível 

abaixo); depois, assista ao vídeo explicativo do Tio Thales, disponível em:  no 

vídeo explicativo disponível em: https://youtu.be/M1TtbgxoZYI 

Em seguida, assista também ao tutorial de como fazer nosso chocalho 

reciclável (link disponível ebaixo). 

 

https://youtu.be/M1TtbgxoZYI
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Para finalizar, use o chocalho para tocar a canção sugerida. 

 

Complementação: 

Vídeos sugeridos: 

1) Cuidado com o meio ambiente:  

https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8 

 

2) Tutorial do chocalho: 

  https://www.youtube.com/watch?v=V3PuMNNEAf0 

 

3) Canção Sugerida:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8
https://www.youtube.com/watch?v=V3PuMNNEAf0
https://www.youtube.com/watch?v=2oTkb7jx2Ak
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Fpin%2F496944140126391804%2F&psig=AOvVaw1uLfF9Aw4b-PMylAp_nB5m&ust=1591226819896000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj0uP-j5OkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.artesanatoereciclagem.com.br%2F547-instrumentos-musicais-de-material-reciclado.html%2Finstrumentos-musicais-de-material-reciclado-01&psig=AOvVaw1uLfF9Aw4b-PMylAp_nB5m&ust=1591226819896000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj0uP-j5OkCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.artesanatoereciclagem.com.br%2F547-instrumentos-musicais-de-material-reciclado.html%2Finstrumentos-musicais-de-material-reciclado-11&psig=AOvVaw1uLfF9Aw4b-PMylAp_nB5m&ust=1591226819896000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj0uP-j5OkCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.artesanatoereciclagem.com.br%2F16438-chocalho-de-garrafa-pet-para-criancada-brincar-carnaval.html&psig=AOvVaw1uLfF9Aw4b-PMylAp_nB5m&ust=1591226819896000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj0uP-j5OkCFQAAAAAdAAAAABAV
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CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

Atividade: Aberto X Fechado 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever  

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 

Justificativa: 

Esta atividade tem o objetivo de trabalhar conceitos matemáticos. É 

também uma ótima oportunidade de desenvolver a atenção visual de aberto ou 

fechado da criança.  

Esse entendimento é extremamente importante para as crianças, que 

estão a todo tempo, buscando tudo com os olhos à sua volta.  

 

Objetivo:  

✓ Promover o entendimento e a comparação dos conceitos aberto e 

fechado 

 

Desenvolvimento: 

Antes de fazer sua atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/79vwf3PHo5E 

Preste bastante atenção à explicação sobre os conceitos apresentados. 

Em seguida, na matriz disponibilizada em anexo, realize a atividade 

observando com cuidado os objetos. PINTE os objetos que estão abertos e 

CIRCULE os que estão fechados. 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

https://youtu.be/79vwf3PHo5E
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LINGUAGEM E IDENTIDADE 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

Atividade: Treinando a escrita do nome 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever  

 

Justificativa: 

Desde pequenas, as crianças têm contato com a escrita, por exemplo, 

observando os adultos escrevendo, as placas de trânsito, os folhetos de 

supermercado, o cardápio do restaurante, as caixas de brinquedos, as regras 

das brincadeiras, os livros de histórias etc.  

A partir deste contato com a escrita a criança passa a ter curiosidade 

sobre o mundo letrado. Uma forma de iniciar este contato é o trabalho com o 

nome próprio, que é muito significativo para as crianças, pois percebem que 

algo é só seu, que sua identidade é única.  Percebem que na escola o seu 

nome é representado para identificar os seus pertences, como mochila, 

lancheira, materiais etc. E aquele conjunto de letras faz sentido quando passam 

a escrevê-lo.  

A escrita do nome é uma atividade extremamente importante nessa faixa 

etária; por isso, ao menos uma vez por semana, as crianças deverão ser 

incentivadas a treinar sua escrita. 

 

Atenção! 

Esta atividade será oferecida toda QUARTA-FEIRA. Mas se vocês tiverem 

outras oportunidades para o treinamento ao longo da semana, aproveitem 

todos os momentos. Fará grande diferença no processo.  

 

Objetivo:  

✓ Iniciar o processo de escrita no mundo da criança 

✓ Mostrar pra criança que ela tem algo só seu: o nome 

 

Desenvolvimento: 

Utilize a matriz em anexo (ou uma folha branca) para treinar a escrita do 

seu nome, como já feito em outros momentos. 

 



 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

1º Período 

 

 

 
 

 

                             

                                                 
 

 
                                  

 

PINTE OS OBJETOS QUE ESTÃO ABERTOS E CIRCULE OS QUE 
ESTÃO FECHADOS. 

 

 
 

NOME: ________________________________________________________ 
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TREINANDO A ESCRITA DO NOME 
 
 
 
 
 
 
 

➔ ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

➔ _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

➔ _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

➔ __________________________________________________________ 
 

NOME: ________________________________________________________ 


