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1º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Por favor, estejam atentos às orientações abaixo: 

   

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

propostas.  

➢ Assistam, TODOS OS DIAS aos 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. 

➢ Não se esqueçam da atividade para reforço da escrita do nome. Ela é 

extremamente importante. 

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

momento e entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ Lembre a criança de escrever seu nome, em letra PALITO, nas atividades, para 

identificação da professora e treino da escrita. 

➢ Para a realização das atividades, serão disponibilizadas matrizes.  

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). 

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

site e na escola. 

➢ Façam os Deveres de casa (MINHA TAREFA) com capricho. Oriente 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fprofedanielle.blogspot.com%2F2010%2F04%2Flargoestreito-e-grossofino.html&psig=AOvVaw2UmeAw6vhQrsQETX8cWFjb&ust=1593661546397000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiagZGSq-oCFQAAAAAdAAAAABAE
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

Atividade: FINO x GROSSO 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade  

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 

Justificativa:  

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

pensamento e compreenda um mundo que exige diferentes habilidades, 

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

atenção. 

 

Objetivo:  

✓ Promover o entendimento e a comparação dos conceitos fino e grosso. 

 

Desenvolvimento:  

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

disponível em: https://youtu.be/_WWK3BpNlVs 

 

Agora, com a folha de atividade em mãos, siga os passos: 

1. Colora de verde o livro mais grosso 

2. Colora de laranja o livro mais fino 

3. Desenhe um lápis mais grosso do que o da imagem  

https://youtu.be/_WWK3BpNlVs
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.freepik.com%2Fpremium-vector%2Fcandle-with-flame-candlestick-melting-wax-vector-cartoon-illustration-isolated_5747961.htm&psig=AOvVaw2TmN9Z6kVZovzrLYI--FCK&ust=1593661727607000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjo0eKSq-oCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbr.freepik.com%2Fvetores-premium%2Filustracao-em-vetor-de-vela-de-cera-vintage-abstrata_4143883.htm&psig=AOvVaw2TmN9Z6kVZovzrLYI--FCK&ust=1593661727607000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjo0eKSq-oCFQAAAAAdAAAAABAO
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➢ PINTE DE VERDE O LIVRO MAIS GROSSO E DE LARANJA O  

 

LIVRO MAIS FINO. 
 
 

 
 

 

       
 

 

 

➢ DESENHE UM LÁPIS MAIS GROSSO DO QUE ESTE: 
 
 
 

 

 
 

 

NOME: __________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MÚSICA 
Professor: Thales Tácito 

   

Atividade: Apreciação musical - 30/06 (Dia do Boi-Bumbá) 

 

Material necessário: 

✓ Desenho impresso para colorir (em anexo) 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

✓ Palito de picolé e cola (opcionais) 

 

Justificativa:   

O Bumba meu boi, também chamado de Boi-Bumbá, é uma dança 

tradicional brasileira típica das regiões norte e nordeste. E, embora tenha maior 

representatividade nas culturas dessas regiões, atualmente podemos encontrar 

essa manifestação cultural em todas as partes do Brasil. 

Em 2012, o Bumba meu boi foi incluído na lista de Patrimônio Cultural do 

Brasil, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

A festa em celebração ao Bumba meu boi inclui danças, músicas, desfiles 

e representação teatral. Assim, as cores se misturam em um ambiente festivo, 

alegórico e popular. 

Incorporar os saberes da cultura popular aos conteúdos é um dos desafios 

da escola. E esse trabalho deve começar já na Educação Infantil. 

A música nesta festa possui uma riqueza em elementos rítmicos, o que é 

muito importante no ensino da música para crianças. Além de despertar o 

patriotismo musical, o estudo dos componentes folclóricos brasileiros leva a 

criança a conhecer a diversidade cultural do país.  

 

Objetivos:    

✓ Desenvolver consciência musical e folclórica; 

✓ Trabalhar motricidade e criatividade; 

✓ Apresentar possibilidades de canções brasileiras; 

✓ Trabalhar elementos do folclore brasileiro; 

✓ Desenvolver noções de atenção, apreciação, reprodução e ritmo; 

✓ Estimular conhecimento histórico-musical e a musicalidade. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Assista ao vídeo explicativo do Tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/J2mAMOmrM24 

 

 

https://youtu.be/J2mAMOmrM24
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Em seguida, para finalizar nossa proposta de hoje, faça um lindo colorido 

no desenho do Boi-Bumbá. 

 

Dica do professor: 

Se quiser recortar o boi que você coloriu e colocar em um palito de picolé, 

poderá aproveitá-lo para brincar enquanto aprecia a música. Divirta-se! 

 

Complementação: 

Em seguida, acesse também os vídeos sugeridos abaixo. 

1- Lenda do Boi Bumbá: 
https://www.youtube.com/watch?v=CQ7ma59SBn8 

2- Outra história do Boi Bumbá: 
https://www.youtube.com/watch?v=tQdYPnCqWQs 

3- Música do Boi-Bumbá: 

      https://www.youtube.com/watch?v=YP3ZiI-dpLs 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CQ7ma59SBn8
https://www.youtube.com/watch?v=tQdYPnCqWQs
https://www.youtube.com/watch?v=YP3ZiI-dpLs
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.elo7.com.br%2Fpintura-em-tela-boi-bumba%2Fdp%2FD1BA75&psig=AOvVaw3NCYRFfz-kQAdjGIbmdnEr&ust=1593628633789000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi17cCXquoCFQAAAAAdAAAAABAS


 


