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1º PERÍODO 

 

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, 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, fiquem à vontade para buscá-las na escola (verificar horário com 

a coordenação). 

➢ 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 (Aluno – 

Educação Infantil – orientações). 

➢ 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 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 
 

Atividade: Leve X Pesado 

 

Atividade Extra: Treinando a escrita do nome 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Jornais ou revistas usadas 

✓ Cola branca e tesoura (sob supervisão de um adulto)   

 

Justificativa:  

É de suma importância fazer com que a criança conheça vários domínios do 

pensamento e compreenda um mundo que exige diferentes habilidades, 

desenvolvendo a percepção visual, auditiva e tátil, além da memorização e 

atenção. Nesse sentido, os conceitos matemáticos aprendidos nessa faixa etária 

fazem parte de um aprendizado necessário e contribuem para o 

desenvolvimento pleno.  

 

Objetivo:  

✓ Promover o entendimento e a comparação do conceito leve x pesado 

 

Desenvolvimento:  

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

disponível em: https://youtu.be/0zNuHzLBtYY 

 

Em seguida, na folha de atividade disponibilizada abaixo, siga os passos: 

1. Procure em jornais ou revistas usadas duas gravuras específicas: uma de um 

objeto LEVE e outra de um objeto PESADO. 

2. Cole a gravura do objeto LEVE dentro do círculo. 

3. Cole a gravura do objeto PESADO dentro do quadrado. 

 

Complementação:  

Para finalizar sua atividade, assista ao vídeo, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=5xm-TamFYIA  

 
 

Atividade extra: Treinando a escrita do nome 

Vamos para mais uma semana de treinamento do nome. Não se esqueça 

que esta atividade é MUITO importante! (matriz em anexo) 

 

https://youtu.be/0zNuHzLBtYY
https://www.youtube.com/watch?v=5xm-TamFYIA


 

             
 
 
 
 

 
                                                                                                            

ATENÇÃO! PROCURE, RECORTE E COLE AS GRAVURAS SEGUINDO AS INSTRUÇÕES: 
 

• DENTRO DO CÍRCULO, UMA GRAVURA DE UM OBJETO LEVE. 
 

• DENTRO DO QUADRADO, UMA GRAVURA DE UM OBJETO PESADO. 
 
 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 
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NOME: ______________________________________________________________________________ 
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TREINANDO A ESCRITA DO NOME 
 
 
 
 
 
 
 

➔ ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

➔ _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

➔ _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

➔ __________________________________________________________ 
 

NOME: ________________________________________________________ 



1º   
 
 
 
 

 

10/06/20 

1º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

MÚSICA 
Professor: Thales Tácito 

 
 

 

Atividade: Jogos musicais com o Chocalho feito na aula de 03/06. 

 

Material necessário: 

✓ Chocalhos confeccionados na aula do dia 03/06 

Obs.: Se não tiver os chocalhos, utilize utensílios domésticos que produzam sons 

(copos, tampas de panelas etc.). 

 

Justificativa:  

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. 

 

Objetivo:  

✓ Desenvolver consciência sanitária e ambiental 

✓ Trabalhar motricidade e criatividade 

✓ Apresentar possibilidades de instrumentos musicais e se fazer música 

✓ Trabalhar elementos timbrísticos 

✓ Estimular a atenção e concentração 

✓ Trabalhar o silêncio 

✓ Obedecer aos comandos 

✓ Estimular a musicalidade 

 

Desenvolvimento:  

Assista ao vídeo ewxplicativo do tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/969MEm7FmS4 

 

Em seguida, use o chocalho para realizar as atividades sugeridas nos 

vídeos abaixo. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=-dcNz7t7XDc 

https://www.youtube.com/watch?v=Uyieh67aOQ0 

https://youtu.be/969MEm7FmS4
https://www.youtube.com/watch?v=V3PuMNNEAf0
https://www.youtube.com/watch?v=-dcNz7t7XDc
https://www.youtube.com/watch?v=Uyieh67aOQ0

