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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Por favor, para a realização das atividades semanais, 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. 

➢ Para a realização de algumas atividades diárias utilizaremos matrizes. 

Pedimos que, após a realização, todas elas sejam arquivadas para entrega à 

professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ As matrizes estão sendo disponibilizadas no site (junto ao planejamento) e na 

escola. Se vocês não têm como imprimi-las em casa, por favor, fiquem à 

vontade para buscá-las na escola (verifique horário junto à coordenação). 

➢ Sempre coloque o nome da criança na atividade, em letra PALITO, 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 
 

HIGIENE PESSOAL  
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Experiência - Lavar as mãos 

 

Material necessário: 

✓ Dois pratos ou recipientes de plástico 

✓ Orégano, pimenta do reino ou outro tempero que esteja disponível 

✓ Sabão 

✓ Água 

 

Justificativa:  

A higiene pessoal consiste no conjunto de cuidados que precisamos ter 

com o nosso corpo para protegê-lo e evitar possíveis doenças.  

Os hábitos de higiene devem ser trabalhados e incentivados desde a 

Educação Infantil, a fim de que haja uma conscientização dos indivíduos acerca 

da sua importância e um desenvolvimento sadio. 

 

Objetivos: 

✓ Identificar corretamente as partes do corpo;  

✓ Estimular os hábitos de higiene pessoal;  

✓ Ensinar sobre a importância da higiene pessoal na prevenção de doenças 

e dos cuidados que devemos ter com o corpo;  

✓ Incentivar o uso correto dos objetos de higiene pessoal. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda são fundamentais para 

a realização das nossas atividades. 

 

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

disponível em: https://youtu.be/XqnJVKy4L6I 

 

Os hábitos de higiene são muito importantes e lavar as mãos nos ajuda a 

eliminar todas as sujeirinhas que estão em nossas mãozinhas. Na atividade de 

hoje, você vai precisar de atenção. Siga os passos: 

1. Peça ao papai ou à mamãe para separar todos os objetos necessários 

para a realização da atividade. 

2. Em uma das vasilhas coloque apenas água e sabão e deixe disponível 

para a criança. Na outra vasilha coloque água e orégano. 

3. Agora, a criança deverá colocar o dedinho indicador na vasilha que 

contém somente água e orégano. Depois, ela deve verbalizar o que aconteceu. 

https://youtu.be/XqnJVKy4L6I
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4. Agora, coloque o mesmo dedinho na vasilha que contém água e sabão. 

 

Criança, você viu o que aconteceu? O dedinho que estava sujo ficou 

limpinho, apenas com água e sabão. 

 

5. Agora, coloque novamente o dedinho no recipiente que está com 

orégano e veja a mágica acontecer!  

 

Viu? A sujeirinha ficou bem longe do seu dedinho e ele está bem limpinho.  

Por isso, é muito importante estarmos com as mãos limpinhas. Assim, 

deixamos todos os bichinhos bem longe. 

 

Complemento: 

Você entendeu direitinho sobre a importância de lavar as mãos? Vamos ver 

o que o Seu Lobato fala sobre isso? Assista ao vídeo disponível em: 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gUQYpnKniVI
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

   

Atividade: Aprendendo o som dos instrumentos com o Sr. Música 

. 

Justificativa:  

Para que as crianças aprendam sobre música, são necessários estímulos 

criativos para que elas adquiram mais noções, conhecimentos, habilidades, 

emoções, vivências e sentimentos mediante tal arte. E não há nada mais 

educativo e motivacional do que o uso da criatividade, para fazer despertar nos 

pequeninos essa singela e preciosa arte, que auxilia em muitas áreas do nosso 

desenvolvimento. 

O Vídeo sobre “A aula de música do Joãozinho” faz parte de uma coletânea 

no youtube, que instrui de forma educativa, criativa e com linguagem totalmente 

infantil, o fazer música e o conhecimento dos seus vários componentes teóricos 

e práticos. 

 

Objetivos: 

✓ Despertar criatividade; 

✓ Estimular saudavelmente o interesse pelo estudo da música; 

✓ Estimular a prática sonora com o corpo; 

✓ Aprender música de forma criativa; 

✓ Aprender a assimilar imagens através de seus sons; 

✓ Aprender sons de instrumentos distintos; 

✓ Estimular a prática musical sadia; 

✓ Despertar prazer pelo lúdico; 

✓ Estimulara musicalidade. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Assista ao vídeo do Tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/OdDRJFzIB9U 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/OdDRJFzIB9U

