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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Nesta semana, para a realização das atividades, 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.  

➢ 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 (diariamente) e na escola 

(semanalmente). Se vocês não têm como imprimi-las em casa, 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 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Conhecendo os animais domésticos 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Giz de cera  

 

Justificativa:  

 Os animais estão fortemente presentes no dia a dia das crianças, seja de 

forma física ou por meio de músicas, desenhos animados, histórias e brinquedos, 

dentre outros. Trabalhar sobre eles desde a Educação Infantil, contribui para o 

desenvolvimento das habilidades sociais, como o sentimento de respeito, 

cuidado com os animais e com o meio ambiente no qual todos estão inseridos.  

 

Objetivos: 

✓ Identificar os animais;  

✓ Estimular o cuidado com os animais e meio ambiente;  

✓ Observar as características dos animais; 

✓ Ensinar a importância da preservação ambiental;  

✓ Conhecer sobre os animais;  

✓ Intensificar a importância dos animais na sociedade. 

 

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/ubozlVHeA6c 

 

Essa semana, como você já pôde ver no vídeo, vamos conhecer um pouco 

sobre os animais. Hoje vamos aprender sobre os animais domésticos.  

Você sabe quais são os animais domésticos? Vou te contar um pouquinho 

sobre eles!  

Animais domésticos são aqueles que podemos ter em casa, como o 

cachorro, o gato, algumas espécies de aves, peixinho e o hamster, dentre outros. 

E você? Tem algum animal em casa?  

A atividade de hoje, será bem divertida. Para realizá-la, siga os passos: 

 

1. Imprima a folha de atividade; 

https://youtu.be/ubozlVHeA6c
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2. Agora, desenhe o seu animalzinho doméstico. 

 

3. Caso você não tenha um animalzinho na sua casa, não se preocupe! Você 

pode desenhar algum animal que você goste ou gostaria de ter. 

 

4. Colora o seu desenho com bastante capricho. 

  

Complementação: 

Os animais são nossos amigos, por isso nós devemos cuidar deles com 

muito carinho e amor. Vamos descobrir mais sobre os animais domésticos? 

Assista ao vídeo disponível em: 

 

1. De estimação - https://www.youtube.com/watch?v=5TVsXxsFJps 

 

 

 

 

about:blank


 

      

 

DESENHE ABAIXO O SEU ANIMALZINHO DE ESTIMAÇÃO.  

SE VOCÊ AINDA NÃO TEM, DESENHE UM QUE GOSTARIA DE TER. 

NOME: ________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: Meus pesinhos 

 

Material necessário:   

✓ Dois recipientes (não necessariamente iguais, como baldinhos ou caixas 
não muito grandes) 

✓ Brinquedos de encaixe (como os mostrados na figura abaixo) 
Obs.: Caso não tenha brinquedos de encaixe, pode adaptar com brinquedinhos 
pequenos que não sejam muito escorregadios, para que a acriança consiga fazer 
o movimento de preensão. 

 

Justificativa:   

A atividade de hoje faz parte do Folclore Brasileiro. Quando os 
portugueses chegaram ao Brasil, viram os índios brincando com uma trouxinha 
de folhas cheias de pedras, amarrada a uma espiga de milho, que chamavam de 
Peteca, que em Tupi, significa: bater.  

A peteca é um brinquedo muito divertido e ainda pode ajudar a nos 
exercitarmos nesses dias em que temos que ficar mais quietinhos em nossas 
casas. Propomos nessa atividade a construção de uma peteca e o jogo em si. 

Valorizamos a brincadeira das crianças como um dos principais meios de 
expressão. É durante a brincadeira que a criança imagina, deseja, observa, 
aprende, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre o mundo.  

 

Objetivos:    

✓ Trabalhar as habilidades motoras, focando no equilíbrio estático; 
✓ Desenvolver o movimento de preensão; 
✓ Desenvolver o equilíbrio após o movimento; 
✓ Incentivar a coordenação motora fina, não só os dedos das mãos com 

pinça, mas os pequenos grupos musculares dos pés. 
 

Desenvolvimento da atividade:   

A atividade de hoje é bem simples, mas é ótima para enriquecer uma das 

partes esquecidas do corpo: os pesinhos das nossas crianças! 

Siga os passos abaixo: 

1. Vamos colocar em um recipiente os materiais (peças de encaixe, 

brinquedinhos pequenos, tampinhas de garrafas... o que tiver em casa); 

2. Coloque outro recipiente perto; 

3. Devido à idade, torna-se essencial que um adulto demonstre a atividade: 

com os pés descalços, deve-se pegar um objeto dentro do recipiente, 

segurá-lo e depositá-lo no outro recipiente. 
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4. Deixe a criança tentar e façam isso até que todos os objetos tenham sido 

trocados de lugar. 

5. Inicialmente executem a atividade sentados; num segundo momento em    

pé (se necessário segurar em um apoio); 

 

Observações:  

➢ Pode-se repetir os movimentos até que a criança sinta-se motivada.  

➢ Pode-se também ir recitando os números em voz alta a cada pecinha 

colocada. 

        

Brincar é cognição, brincar é movimento, brincar é ser feliz!  

 

Imagem modelo: 

 


