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1º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais, nos encontrando para 

tirar dúvidas, fazer atividades juntos e matar a saudade. Não se esqueçam: 

nossos encontros acontecem sempre às terças-feiras e quintas-feiras, cada 

turma em seu próprio horário. 

Informações específicas sobre nossos encontros no site da escola (ALUNO 

– EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS e/ou ORIENTAÇÕES 

ENCONTRO ON-LINE).  

 

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. 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. 

➢ 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.  

As matrizes serão disponibilizadas (semanalmente) na escola. Se vocês não têm 

como imprimi-las em casa, por favor, fiquem à vontade para buscá-las (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.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

Atividade: QUENTE e FRIO 

 

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 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. 

 

Objetivo: 

✓ Promover o entendimento e a comparação dos conceitos quente e frio. 

 

Desenvolvimento:  

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

disponível em: https://youtu.be/Iz-jrC_IhwE 

 

Agora, de olho na folha de atividade! 

Primeiro, observe as imagens com atenção. Depois, colora o que está 

quente e circule o que está frio. 

 

Complementação:  

Você conhece a turma do “Meu Amigãozão”? Eles nos ajudarão agora a 

reforçar o que aprendemos hoje. Assista em:  

https://www.youtube.com/watch?v=c4H4PgjJF64&app=desktop 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Iz-jrC_IhwE
https://www.youtube.com/watch?v=c4H4PgjJF64&app=desktop
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OBSERVE AS IMAGENS. DEPOIS, COLORA O QUE ESTÁ QUENTE  
 

E CIRCULE O QUE ESTÁ FRIO. 
 

 

 

 
 

NOME: ________________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

   

Atividade: Masha e o Urso – A lição de piano 

. 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade (ou folha branca) 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 

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, além de apresentar de forma lúdica e infantil o som do piano e 

alguns outros instrumentos, mostra também a importância do estudo, 

perseverança, dedicação, as escalas musicais, o processo de aprendizado, o 

ouvido musical (afinação das notas) e a música orquestral de forma lúdica. 

 

Objetivos: 

✓ Despertar criatividade; 

✓ Estimular saudavelmente o interesse pelo estudo da música; 

✓ Estimular a prática sonora; 

✓ Aprender música de forma criativa; 

✓ Aprender sons de instrumentos distintos; 

✓ Estimular a prática musical sadia; 

✓ Despertar prazer pelo lúdico; 

✓ Estimular a musicalidade. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Assista ao vídeo da Masha e o urso, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=PKH2wWExiBo 

 

Masha é uma menina muito levada, não é mesmo? Nesse episódio ela 

tenta aprender a tocar piano – um instrumento muito lindo e difícil de ser tocado.  

O urso tenta ensiná-la! 

À medida que Masha vai tocando, outras “Mashas” vão surgindo tocando 

outros instrumentos.  

https://www.youtube.com/watch?v=PKH2wWExiBo


  
 
 
 
 

 

05/08/20 

1º PERÍODO 
 

1. Você conhece esses outros instrumentos?  

2. Você já viu um piano de perto? Já teve oportunidade de tocar? 

3. Em determinado momento do vídeo, Masha anda sobre as teclas do piano. 

Essa atitute foi correta?  

 

Tocar um instrumento, qualquer que seja, não é tarefa fácil. Precisa de 

muita dedicação e estudo. 

 

➢ Agora, pense: Que instrumento você gostaria de tocar? Desenhe-o 

abaixo. Capriche! 

 

Obs.: Você também pode, se preferir, optar por fazer seu desenho em uma folha 

avulsa, branca. 

 


