
 

 
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. 
➢ Escreva o nome da criança, em letra PALITO, no canto superior esquerdo da 

folha, para identificação da professora. 
➢ 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. 

 
 
ATENÇÃO, CRIANÇA, PARA AS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO DIA: 
Hoje você tem 2 (duas) atividades para realizar. Abaixo, você encontrará dois planos 
de aula: Literatura e Culinária.  
Faça as DUAS atividades com carinho e disposição! 
 

 

DATA: 10/04 (Sexta-feira) 
Conteúdos do dia: Literatura e Culinária   
 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 
 
 

 



LITERATURA 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla  

 
 
Atividade: Contação de história – O coelhinho que não era de páscoa 
 
Justificativa:  
A literatura infantil é muito importante, pois contribui para o conhecimento, recreação, 
informação e interação necessária ao ato de ler. Desta forma, pode influenciar de 
maneira positiva no desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança. 
O desenvolvimento da leitura deve ser estimulado desde a sua mais tenra idade e a 
participação da família é de suma importância neste processo, para que a criança 
crie o hábito de leitura. 
Da mesma forma, o colorido envolve as crianças e mesmo aqueles simples rabiscos, 
como consideram os adultos, feitos por elas ainda bem pequenas, incentivam o 
desenvolvimento de capacidades essenciais como o conhecimento das cores, a 
coordenação, o aperfeiçoamento das capacidades motoras, concentração, limites e a 
paciência em realizar uma tarefa até o final. Tudo isso pode ser observado em uma 
criança enquanto ela se diverte pintando. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Incentivar a leitura diária e o gosto pela mesma; 
➢ Usar todos os sentidos para favorecer, desde já, possibilidade de 

interpretação da leitura; 
➢ Estimular a concentração. 

 
Desenvolvimento:  
Leia a história “O coelhinho que não era de páscoa”, disponível no site da escola 
(ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – SUGESTÕES DE LEITURA). 
Após o momento de contação, você deverá seguir dois passos: 

1) Observar atentamente a imagem abaixo (IMAGEM 1). Procurar e contar, na 
tela do computador mesmo, quantos ovinhos estão escondidos.  

2) Escolher uma personagem da história e representá-la através de um lindo 
desenho. 

 
Obs.: Guarde o seu desenho na mochila e entregue para sua professora. 
 
Material necessário:  
➢ Folha branca 
➢ Lápis  
➢ Lápis de cor ou giz de cera  

 
Complementação: 

1) Se desejar, você também pode assistir a história pelo vídeo.  
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FkjPAMOYOxA 

2) E ainda, se desejar, assista ao vídeo com uma explicação simples e linda 
sobre a história da páscoa. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gZXManvOUL8 

https://www.youtube.com/watch?v=FkjPAMOYOxA
https://www.youtube.com/watch?v=gZXManvOUL8




CULINÁRIA 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 
Atividade: Bolo de Cenoura 
 
Justificativa: Muitas vezes as crianças têm dificuldades em comer certos 
alimentos, uma das razões pelas quais desenvolvemos a atividade de culinária, pois 
elas mostram interesse em querer amassar, mexer, cortar e saborear. 
As aulas de culinária, por mais que parecem um momento de brincadeira são, na 
verdade, uma hora de muita concentração e aprendizagem. 
Por meio da culinária podemos trabalhar de forma lúdica conceitos ligados à 
matemática, nos eixos de grandezas e medidas, e língua portuguesa, ao 
aproximarmos as crianças dos textos de receitas e instrucionais. Uma verdadeira 
investigação científica: ler receitas, calcular quantidades, fazer previsões e 
submeter os ingredientes às transformações que o calor do forno, a fervura, a fritura 
ou simplesmente a adição de temperos podem provocar. 
As aulas de culinária ajudam as crianças a aprender conteúdos e desenvolver 
habilidades. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Apreciar a culinária, participando na preparação da receita; 
➢ Explorar diferentes objetos que são utilizados na preparação dos alimentos; 
➢ Identificar alguns ingredientes utilizados nos preparos da receita; 
➢ Verificar as quantidades de ingredientes necessárias; 
➢ Conscientizar a criança sobre a importância de manter uma boa higiene 

durante o preparo dos alimentos. 
 

Desenvolvimento: 
Será que coelho gosta mesmo de cenoura? E de bolo de cenoura, será que ele 
gosta? Tenho certeza que você sim! 
Então, siga o passo a passo da receita disponível em anexo (página 5) – Bolo de 
Cenoura. Chame a mamãe ou o papai e vá para a cozinha. 
Coloque o seu avental, bom trabalho e divirta-se! 
 

 



 

Bolo de cenoura com cobertura de chocolate 
 

 
Ingredientes da massa: 
• 1/2 xícara de chá (ou 120 ml) de óleo 
• 4 ovos 
• Duas cenouras médias picadas 
• 2 xícaras de chá (ou 300 g) de açúcar 
• 2 xícaras de chá (ou 300 g) de farinha de trigo 
• Uma colher de sopa de fermento em pó 

 
Ingredientes da cobertura: 
• 1/2 xícara de chá mais uma colher de sopa (ou 120 g) de açúcar 
• 1/2 xícara de chá (ou 60 g) de achocolatado em pó (ou chocolate para cobertura) 
• Uma colher de sopa de manteiga sem sal 
• 1/4 xícara de chá de leite 

 
Modo de Preparo bolo: 
1. Num liquidificador, coloque 1/2 xícara de óleo, 4 ovos e as duas cenouras médias 

picadas. Bata bem até formar uma mistura homogênea. Desligue o liquidificador e 
transfira a mistura para uma tigela. Adicione duas xícaras de açúcar, duas xícaras de 
farinha de trigo e misture bem. Acrescente uma colher de fermento em pó e misture 
delicadamente. 

2. Transfira a massa para uma forma untada com manteiga e enfarinhada. Leve para 
assar em forno preaquecido a 180°C por mais ou menos 45 minutos. Retire do forno. 
Sirva com a calda de chocolate. 

 
Modo de preparo da cobertura: 
Numa panela, coloque1/2 xícara e mais uma colher de açúcar, 1/2 xícara de achocolatado 
em pó, uma colher de manteiga sem sal, 1/4 xícara de leite e leve ao fogo médio até ferver. 
Retire do fogo e regue sobre o bolo. Sirva em seguida. 
 
 
 
 
Fonte:  
https://gshow.globo.com/receitas/bolo-de-cenoura-com-cobertura-de-
chocolate.ghtml 
 
 

 
 
 

 

https://gshow.globo.com/receitas/bolo-de-cenoura-com-cobertura-de-chocolate.ghtml
https://gshow.globo.com/receitas/bolo-de-cenoura-com-cobertura-de-chocolate.ghtml

