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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Por favor, permaneçam 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 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 

 

ÓRGÃOS DOS SENTIDOS 
Professora: Franciane 

   

Atividade: AUDIÇÃO – descobrindo sons na diversidade 

 

Material necessário:    

✓ Alguns objetos de metais (colheres, tampas de  

panelas, latas com algum objeto dentro) 

✓ Alguns objetos de madeira (mdf, bloquinhos 

de brinquedos) 

✓ Alguns objetos de plástico (potes, tampas...) 

✓ Alguns objetos silenciosos (algodão, tecido...) 

✓ Um lençol ou toalha para forrar o chão (pode ser um tapete também) 

 

Justificativa:   

Treinar a atenção aos sons, a discriminação auditiva e o sequenciamento de 

sons ajuda a tornar a memória auditiva mais eficiente. E treinar a memória 

auditiva reduz as chances de problemas de fala e aprendizado relacionados à 

questão. 

Desta forma, faz-se importante este estudo para a faixa etária. 

 

     Objetivos:    

✓ Estimular a audição  

✓ Estimular a linguagem oral 

✓ Desenvolver a concentração e a memorização  

✓ Conhecer diferentes fontes sonoras 

✓ Compreender a função da audição  

  

Desenvolvimento da atividade:   

Antes de fazer a atividade, assista ao vídeo explicativo da tia Fran, disponível 

em: https://youtu.be/vDDrxBMF5_Y 

 

Agora, ouça e cante  também a canção que nos fala sobre a audição, 

disponível em: https://youtu.be/GC3Q6Sqd6LY 

 

Em seguida, sobre o lençol (ou tapete), disponha os grupos de objetos - 

dispostos no material necessário - por similaridade sonora.  Cada um numa 

ponta. 

 

 

https://youtu.be/vDDrxBMF5_Y
https://youtu.be/GC3Q6Sqd6LY


  
 
 
 
 

 

02/07/20 

MATERNAL I 

 

Converse com a criança dizendo que você separou alguns objetos para 

brincarem juntos. Instigue-a falando sobre algum objeto, antecipando o que ela 

irá encontrar.  

Deixe que ela explore cada objeto de acordo com seu próprio interesse, mas 

garanta a troca e o toque em todos os grupos.        

Faça intervenções de maneira a produzir novos sons em cada objeto. 

 

Obs.: Durante todo o processo converse sobre a diferença entre os sons. 

 

A criança poderá levar algum objeto de um grupo para outro. Se o fizer, 

estimule a mistura dos sons, por exemplo, bater com uma colher numa peça de 

madeira ou balançar o algodão dentro de um pote plástico, e faça-a perceber 

como os sons mudam. 
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