
 

 
TERCEIRA SEMANA DE ATIVIDADES 

PLANEJAMENTO DIÁRIO 
 
 

1º PERÍODO 
 
 

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS: 
Querida família, esta será a nossa SEMANA LITERÁRIA. Todos os dias, estaremos 
em contato com livros, textos, histórias, teatro... Esperamos que vocês se 
envolvam e divirtam-se realizando as atividades propostas. Mas atenção: 
 
➢ As atividades confeccionadas em casa deverão ser entregues à professora 

no retorno das aulas. 
➢ As atividades não necessitam de impressão, devendo ser feitas em uma 

folha branca, formato A4. 
➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. 
➢ Durante a realização das atividades, interaja com a criança, cante, faça 

gestos, questione, participe. 
➢ Esta semana seria mais curta, devido ao feriado de Páscoa. Mas com a 

extensão do período de quarentena, também estamos disponibilizando 
atividades para os dias 09/04 e 10/04. 

➢ No dia da semana destinado às atividades de MÚSICA, acessem, no site da 
escola, ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – SUGESTÕES DE ATIVIDADES. 

 
 

ATENÇÃO, QUERIDA CRIANÇA, PARA AS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO 
DIA: 
Hoje você tem 2 (duas) atividades para realizar. Abaixo, você encontrará dois 
planos de aula: Educação Física e Cores Primárias (Artes).  
Faça as atividades com carinho e disposição! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Educação Física 
Professor: Rafael Lima 

 
DATA: 06/04 (Segunda-feira) 
 
Atividade: Dinâmica – Texto: A CASA DO COELHO 
 
Justificativa: No início da educação infantil, é importante proporcionar o maior 
número possível de experiências à criança, pois isso as ajudará a adquirir e 
descobrir um mundo completamente novo. A educação física deve, assim, ser 
inserida no conjunto de ações pedagógicas que ajudem o desenvolvimento 
infantil, tendo enfoque lúdico, sem perder sua importância pedagógica. 
Esta semana trabalharemos a Educação Física vinculada à literatura e 
transformaremos o mundo real em fantasia. O período da infância é onde 
conseguimos realizar tal façanha, da forma mais pura e com maestria. 
Convido aos pais, hoje, a participarem desse mundo com seus filhos, 
proporcionando uma prática de atividades físicas divertida e enriquecendo o 
imaginário infantil. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Obter desenvolvimento corporal harmônico (físico- mental); 
➢ Adquirir controle corporal; 
➢ Desenvolver a habilidade motora; 
➢ Reconhecer as possibilidades sinestésicas do corpo, por meio de 

movimentos que o afetam, como uma totalidade; 
➢ Reconhecer o corpo, no seu todo, e diferenciar cada uma de suas partes, 

por meio do movimento; 
➢ Realizar movimentos independentes e interdependentes, como os diversos 

segmentos do corpo; 
➢ Orientar-se no espaço, discriminando localização, direção e dimensão; 
➢ Movimentar-se, discriminando diferentes momentos do tempo, seu curso 

regular e seu fracionamento; 
➢ Identificar e efetuar movimentos, discriminando as diferentes velocidades e 

trajetórias, no deslocamento do corpo e dos objetos. 
 

Desenvolvimento da atividade: 
Atenção: Para esta atividade, precisaremos de três passos muito importantes: 

1) Direcionar um adulto para estar presente e participar durante todo o tempo.  
2) Fazer a leitura do texto “A casa do Coelho” (Disponível abaixo) 
3) Acessar o vídeo “A casa do coelho”, antes da realização do circuito, para 

explicação do professor Rafael. 
 

O adulto responsável deve preparar um circuito, utilizando móveis e brinquedos de 
casa. 
Determine o espaço a ser utilizado e deixe tudo preparado com antecedência. 
Explique ao seu filho qual a função dos móveis e objetos que estão espalhados. 
Diga que eles fazem parte de um circuito e que à medida que você for lendo a 
parte destacada do texto (disponível abaixo – página 3), juntamente com os 

https://youtu.be/seDMVxQCDFQ


movimentos necessários que estão ressaltados em cada frase, ele deverá passar 
pelo circuito como for solicitado. E atenção: cada frase do texto requer um 
movimento diferente.  
Leia o texto todo (disponível em anexo - página 4) na primeira vez, apenas para a 
criança ouvir e assimilar os acontecimentos. Converse com a criança a respeito do 
texto e faça relação com o clássico “Alice no país das maravilhas”.  
Num segundo momento, leia a parte do texto separada abaixo, iniciando o circuito 
do qual seu filho será o personagem principal. 
 
 
Dinâmica: Parte do texto “A casa do coelho” 
 

Passa o coelho apressado 
Corre-corre, salta 

(deixe que ele corra pelo espaço e salte sobre os brinquedos espalhados) 
 

Corre-corre, salta o coelho 
Passa pelo túnel bem rápido 

(corre saltando pelos obstáculos e passa por baixo das cadeiras) 
 

Zig-Zag, faz o coelho 
Volta pelo túnel 

(zig zagueando entre os objetos, passa por baixo da cadeira - de costas) 
 

Corre-corre, salta de lado 
(corre e realiza saltos laterais nos objetos) 

 
Salta o sofá 

(deixe que seu filho realize um salto sobre o sofá ou a cama – onde você 

determinar parte do circuito) 
 

De barriga para cima 
Sai da toca animado 

(rastejando de barriga para cima por debaixo das cadeiras) 
 

Ovos na cesta, salta pela estrada 
(segue correndo e saltando pelo espaço) 

 
 

Material necessário:  
➢ Cadeiras (serão usadas como túnel e saída da toca)   
➢ Brinquedos (serão utilizados como obstáculos)  
➢ Sofá ou cama (dependendo de onde realizar a atividade - quarto ou sala) 

 
Os materiais serão usados para a construção do circuito, onde as crianças poderão 
se divertir, realizando as atividades de acordo com a história proposta. 

 
  



 

 

 

 

A CASA DO COELHO 
 

 
Rafael Lima  

 
 

Quantas tarefas a fazer... 
Passa o coelho apressado 

Corre-corre, salta 
Ô coelho danado 

 
Na cozinha a panela está suja 

Na sala tudo atrapalhado 
Corre-corre, salta o coelho 

Passa pelo túnel bem rápido 
 

O chocolate está na cesta 
A cenoura, na gaveta do armário 

Zig-zag, faz o coelho 
Volta pelo túnel e sai no quarto 

 
Coloca a roupa mais bonita 
Corre-corre, salta de lado 

Pega os ovos que ainda faltam 
Salta no sofá, ô coelho danado 

 
De barriga para cima 
Sai da toca, animado 

Ovos na cesta, salta pela estrada 
Ufa! Domingo é páscoa! Não estou atrasado. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



Cores primárias (Artes) 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 
 

DATA: 06/04 (Segunda-feira) 
 
 
Atividade: Dançando com as cores primárias - criatividade 
 
 
Justificativa: A música está dentro de nós. Faz parte do nosso dia e nina as 
nossas noites. É natural quando uma criança ouve uma canção, sair pulando, 
dançando e expressando-se. Em sala de aula é comum o trabalho com músicas 
para acalmar, dançar, cantar e dramatizar em atividades rotineiras, sempre com 
intuito pedagógico. Fazemos assim porque a música oportuniza muitos 
conhecimentos, viagens a lugares (imaginários), aprendizagem sobre culturas, 
expressão corporal e linguagens. 
A educação não é feita somente de números ou letras, e sim de notas musicais e 
muita cor. Isto, porque matemática e língua portuguesa não são as únicas 
disciplinas relevantes na vida acadêmica do aluno. Ensino musical e artístico têm 
um papel tão importante quanto. Quer saber por quê? De uma forma diferente das 
outras áreas, a música e a arte têm a ver com a constituição do cérebro, 
desenvolvendo toda cognição e sinapses, que são as regiões de impulsos 
nervosos e neurônios. Quando a criança se dedica às disciplinas teóricas, ela 
trabalha bem o lado esquerdo do cérebro. Mas com atividades de educação física, 
artes e musicalização garantimos as sinapses do lado direito, causando, assim, o 
equilíbrio dos hemisférios. 
Entre tantos benefícios conhecidos como o autoconhecimento, percepção de 
emoções pessoais ou até o desenvolvimento da percepção estética, a música e a 
arte na escola oportunizam ao aluno descobrir seu pensamento crítico, sua 
criatividade e socialização. 
 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com essa atividade são: 
➢ Favorecer o autoconhecimento, a percepção de emoções pessoais; 
➢ Estimular o desenvolvimento da percepção estética; 
➢ Povoar o imaginário infantil, enriquecendo o universo, as vivências e as 

experiências da criança; 
➢ Construir sua moralidade, afetividade, autonomia, conhecimento e 

socialização; 
➢ Ampliar e diversificar o universo infantil, criando novas possibilidades; 
➢ Levar o aluno a descobrir seu pensamento crítico, sua criatividade e 

socialização. 
 
 
 
 



Desenvolvimento: Assista ao vídeo da música “Coelhinho da páscoa” (link 
disponibilizado abaixo). Cante e dance ao som da canção.  
Após esse momento, em uma folha branca, desenhe e enfeite os ovos 
mencionados na música.  
Mas atenção! São três ovos e você deve destacar uma cor primária (apenas) em 
cada um deles (azul, amarelo e vermelho). Use toda a sua criatividade para enfeitar 
os ovos!  
E enquanto enfeita os ovinhos, vá cantando a música deixando a atividade mais 
divertida. 
 
 
Material necessário (sugestão): Tinta, cola colorida, papel picado, durex colorido, 
paetê, adesivos... 
Obs.: Se você não tiver esses materiais disponíveis em sua casa, substitua-os com 

outros de sua preferência, mas não deixe de respeitar as cores destacadas na 

música. 

 

 
Música sugerida: Coelhinho da Páscoa (DVD Galinha Pintadinha 3) 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AvTJ4kfD_Z0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AvTJ4kfD_Z0

