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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais. Não se esqueçam do 

nosso encontro, sempre às quintas-feiras, 17h. 

Informações específicas sobre como acessar o encontro no site da escola 

(ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES).  

 

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 entre ela e as crianças.  

➢ Façam o DEVER DE CASA com capricho. 

➢ Para a realização das atividades diárias e dos Deveres de Casa, 

disponibilizamos matrizes. Todas elas precisam ser arquivadas para entrega 

à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ As matrizes estão sendo disponibilizadas no site e na escola. Se vocês não 

têm como imprimi-las em casa, por favor, fique à vontade para buscá-las 

(verifique horário junto à coordenação). 

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

identificação da professora.  

➢ As matrizes referentes às atividades de Inglês, também estarão disponíveis 

na escola. 

➢ 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 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Conhecendo os animais – domésticos 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Giz de cera ou lápis de cor 

 

Justificativa: 

  Os animais são seres vivos importantes para o nosso planeta e para o 

homem. Eles têm uma grande importância no mundo cotidiano das crianças, pela 

sua presença através de histórias, desenhos animados e por todos os lugares 

da vida por onde andam. 

 

Objetivos:  

✓ Reconhecer que os animais são seres vivos, respeitando, valorizando e 

protegendo-os; 

✓ Saber classificar os animais e reconhecer a que grupo pertencem; 

✓ Definir suas principais características, comparando as diferenças e 

semelhanças, através da observação. 

 

Desenvolvimento: 

Hoje vamos conhecer alguns animais, conhecidos como animais 

domésticos ou de estimação. Você sabe quais são os animais domésticos? 

Acertou se pensou nos animaizinhos que criamos dentro do nosso lar. 

Os animais domésticos possuem características apropriadas para a 

convivência com os seres humanos. Alguns exemplos são o cachorro, o gato, o 

peixe, a tartaruga, o passarinho ou um hamster. 

Agora, assista ao vídeo explicativo da professora, disponível em: 

https://youtu.be/dLOmLkP5jHA 

 

Ter um animal de estimação exige alguns cuidados importantes, como 

higiene, alimentação, vacinas, além de muita responsabilidade e carinho com 

esses bichinhos. 

Para finalizar, faça a atividade disponível abaixo com capricho! 

 

Complementação: 

Assista o vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=5TVsXxsFJps   

https://youtu.be/dLOmLkP5jHA
https://www.youtube.com/watch?v=5TVsXxsFJps


             
 
 
 
 
 

CONHECENDO OS ANIMAIS – DOMÉSTICOS 

 
QUAL DOS ANIMAIS É DOMÉSTICO? LIGUE-O AO MENINO E EM SEGUIDA FAÇA UM BONITO COLORIDO NELES. 

 
 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

NOME: ______________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: Caixa de areia 

 

Material necessário:   

✓ Uma caixa de sapato grande ou um tabuleiro 

✓ Areia (ou qualquer farinha disponível) 

✓ Material de apoio: algumas figuras de formas conhecidas para que a 

criança represente – algumas sugestões disponíveis abaixo 

Obs.: Como material de apoio também podemos usar traços, figuras 

geométricas, números e até mesmo o alfabeto (para crianças maiores). O ideal 

é que, no início, usemos símbolos ou grafias que a criança já conhece. 

 

Justificativa:   

Quando falamos de materiais sensoriais, referimo-nos a todos aqueles 

materiais manipuláveis que estimulam as capacidades/habilidades das crianças 

mediante a visão, tato, olfato, ouvido e paladar. 

 Além dos benefícios de preparação para a escrita, a caixa de areia fomenta 

aspectos como coordenação motora fina, o trabalho para a pré-

escrita, coordenação olho-mão, reconhecimento de formas, concentração e 

relaxamento. 

 

Objetivos:    

✓ Favorecer maior precisão com os dedos; 

✓ Fomentar maior destreza na hora de escrever com o lápis e o papel; 

✓ Desenvolver maior habilidade para coordenar olhos e mãos; 

✓ Trabalhar o reconhecimento de figuras visuais; 

✓ Entreter a criança por longos períodos de tempo; 

✓ Causar prazer e relax, liberar tensões e motivar a prática do jogo tranquilo 

em casa.  

 

Desenvolvimento da atividade:   

 Papai/mamãe, para que sua criança desenvolva essa atividade, siga os 

passos abaixo. 

 

1. Prepare o entorno colocando a caixa no centro de um espaço limpo e 

livre de coisas que distraiam a criança. Deixe a mesa livre, proporcione 

luz suficiente e, se desejar, coloque um pouco de música acústica 

tranquila de fundo.  
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2. Desenvolva a atividade com areia ou qualquer tipo de farinha disponível 

em casa.  

3. Espalhe a areia na caixa e ofereça à criança um material de apoio para 

que possa representar na areia. 

4. Faça uma demonstração para que a criança entenda como utilizar a 

caixa de areia. Trace, como o dedo indicador, uma forma na areia. 

Mostre à criança e, em seguida, apague-a alisando a areia com a palma 

da mão. 

5. Convide a criança a experimentar.  

6. A partir desse momento, o papel do adulto será o de observar a 

atividade. Não interrompa a criança (a não ser que seja para traçar um novo 

modelo no quadro que a criança possa copiar na areia). 

 

Obs.: Algumas crianças sentem curiosidade por saber o sabor da areia e a 

colocam na boca, embora a partir dos 3 anos isso é menos provável que 

aconteça. Caso ocorra essa situação, terá de ser resolvida de forma amável e 

serena.  Então vamos lá! Divirtam-se com amor e carinho! 

 

Imagens para te inspirar! 
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MATERIAL DE APOIO – Algumas sugestões 

 

 

A 


