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MATERNAL II 

 

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.  

➢ 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 aéreos 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Cola colorida 

 

Justificativa:  

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

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

dentre outros. Por isso, 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. 

Além disso, aprender como os animais se relacionam com o meio e a reprodução 

dos sons emitidos por cada um, permite o desenvolvimento da fala e motor. 

 

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/K-sZuUSV8Fg 

 

Essa semana estamos conhecendo um pouco mais sobre os animais. Já 

aprendemos sobre os animais domésticos. Hoje, vamos conhecer os animais 

aéreos. Você sabe como eles são? Quais são os animais aéreos?  

Os animais aéreos são os animais que possuem asas para voar. Eles 

conseguem se locomover batendo suas belas asas e geralmente possuem um 

bico, por onde se alimentam e emitem sons.  

 

 

https://youtu.be/K-sZuUSV8Fg
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Será que você consegue se lembrar de algum animal aéreo? A borboleta, 

os pássaros, o gavião, o papagaio e o morcego são alguns exemplos de animais 

aéreos. 

Agora, chegou o momento de realizar a atividade. Siga os passos: 

 

1. Imprima a folha de atividade; 

 

2. Agora que você já conhece algumas características dos animais aéreos, 

identifique-os; 

 

3. Após identificá-los, passe cola colorida em cima deles usando o dedinho 

indicador; 

 

Atenção! Identifique somente os animais aéreos. 

 

Complementação: 

 Vamos descobrir um pouco mais sobre os animais aéreos? Assista aos 

vídeos sugeridos, disponíveis em: 

1. Como será que os pássaros voam? 

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

2. Aves para crianças 

https://www.youtube.com/watch?v=jvw1pS5DgKY&app=desktop 

 

 

about:blank
about:blank


 

                     NOME: _________________________________________ 

 

COM O DEDINHO INDICADOR, IDENTIFIQUE OS ANIMAIS AÉREOS E 

PINTE-OS UTILIZANDO COLA COLORIDA 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 

Atividade: “Dança maluca” e “De novo” – Trabalhando ordem e comando 

 

Justificativa:  

O uso de jogos e brincadeiras para o aprendizado é essencial na educação 

infantil. Para o ensino da música ou até mesmo o ensino com música, não seria 

diferente. Brincadeiras como as desta aula estimulam a atenção, a coordenação 

motora, a agilidade, o condicionamento físico, a concentração e a expressão 

corporal.  

 

Objetivos: 

✓ Interessar-se pelo mundo da música, aguçando a audição e o ritmo;  

✓ Trabalhar ludicamente os conceitos de ordem e comando; 

✓ Vivenciar momentos de estímulo à linguagem musical e ao corpo;  

✓ Entender a relação da música com o corpo humano; 

✓ Estimular a atenção, coordenação motora, a agilidade, condicionamento 

físico, concentração e a expressão corporal; 

✓ Aprofundar de forma lúdica a importância da música em vários âmbitos 

da vida humana. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

 

Oi família linda! 

Hoje eu separei uma atividade muito 
interessante para tooooooda a família!!! 

Por querer dar máxima importância à 
interação familiar, não gravei o meu vídeo de 
sempre, para que vocês adultos sejam 
protagonistas da atividade junto com sua 
criança.  

Portanto, prestem bastante atenção no 
que pede a música e auxilie a criança para 
que realize a atividade corretamente!!! 

 

Link para acesso à música: https://www.youtube.com/watch?v=s11isTPr0Mw 

 

Agora que estão aquecidos, vamos realizar mais uma atividade: 

Papai/mamãe, crie coreografias de movimentos fáceis para a criança imitar 
em cima da canção disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=5JIVd8wVeBA 
 

https://br.guiainfantil.com/blog/saude/hiperatividadejogos-que-podem-melhorar-a-atencao-e-a-concentracao-das-criancas/
https://br.guiainfantil.com/blog/saude/hiperatividadejogos-que-podem-melhorar-a-atencao-e-a-concentracao-das-criancas/
https://www.youtube.com/watch?v=s11isTPr0Mw
https://www.youtube.com/watch?v=5JIVd8wVeBA

