
 

 
 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

2º PERÍODO 
  
  

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS:  
Querida família, esperamos que vocês estejam aprendendo e se divertindo 
bastante. Mas atenção:  
  
  
➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  
➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas.  
➢ As atividades disponibilizadas no site não necessitam de impressão, 

devendo ser feitas em uma folha branca, formato A4.  
➢ Oriente a criança a escrever o nome, 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. Interaja e participe do processo.  
  

  
  
ATENÇÃO, CRIANÇA, PARA AS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS:  
Querida criança, abaixo você encontrará duas sugestões de CONTEÚDOS e suas 
respectivas atividades – ARTES e EDUCAÇÃO FÍSICA. 
Faça as duas atividades com carinho e dedicação! 
 
 
 
Conteúdos do dia: Artes (página 2) e Educação Física (página 4)   
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 
Professor de Educação Física: Rafael Lima 
 
 
DATA: 11/05 (Segunda-feira)  
 
 
 
 
 



ARTES 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula  

  
Atividade: Frida kahlo 
  
Material necessário:  
➢ Tinta e pincel OU canetinha OU cola  
colorida OU lápis de cor.  
➢ 1 folha de papel branca.  

 
Justificativa: 
O pleno desenvolvimento do ser humano se dá por meio da “ARTE”. Promover 
arte na educação é possibilitar, é dar liberdade estando atento à reação da criança 
durante as atividades, observando o processo como recurso e explorando os 
potenciais de criação para que esta venha a contribuir na aprendizagem. A 
expressão artística permite a ação entre o cognitivo e o afetivo e quando se fala 
de crianças pequenas, a espontaneidade é maior, facilitando essa expressão, pois 
através do contato com as imagens elas se comunicam facilmente através das 
linguagens artísticas.  
A arte influencia no desenvolvimento do aluno, pois através dela o sujeito 
consegue liberar suas inibições, criatividade, imaginação e autoconfiança.  
  
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Incentivar o gosto pela arte; 
➢ Conhecer a vida e as obras de Frida khalo;  
➢ Estimular a concentração e a criatividade. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Antes de iniciar a sua atividade de hoje, faça uma visita ao museu online 
(https://www.museofridakahlo.org.mx/es/el-museo/multimedia#regresar) de Frida 
Kahlo e converse com sua família sobre essa artista.  
 
Hoje nós faremos uma atividade linda! 
Frida Kahlo é uma artista muito famosa e pintou vários autorretratos.  
Abaixo temos alguns desses trabalhos de Frida (Imagem 1, 2 e 3). 
O seu desafio hoje é pintar um autorretrato. De quem? SEU!!! 
Usando uma folha branca e os demais materiais que tiver disponível em sua casa, 
capriche no seu próprio retrato. 
Estamos em casa, mas não podemos deixar de aprender e nos divertir. Por isso, 
prepare os materiais necessários, a animação e mãos à obra!             
 
 
Atenção! Não se esqueça de escrever seu nome na folha para identificação.  

 

 

 

 

https://www.museofridakahlo.org.mx/es/el-museo/multimedia#regresar
about:blank


IMAGENS 1, 2 e 3 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complementação: 
Para reforçar nosso aprendizado de hoje, assista ao vídeo disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=vnZjagn3W2o 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vnZjagn3W2o


EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima  

  
Atividade: Dia de Dança 
  
Material necessário:   
➢ Quatro folhas A4 
➢ Caneta colorida  
➢ Fita crepe 

 
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 contribuam com o desenvolvimento infantil, tendo enfoque 
lúdico, sem perder sua importância pedagógica. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Desenvolver a expressão corporal; 
➢ Estimular a noção e percepção de tempo, espaço e ritmo; 
➢ Auxiliar no processo de aprendizagem; 
➢ Incentivar a identificação numérica. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Atenção! Para as atividades de Educação Física, sempre será necessário a 

presença e participação de ao menos um adulto.  

 
Antes de iniciar a atividade, assistam ao vídeo explicativo do professor Rafael, 
disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=_nNeYQgrRZA&feature=youtu.be  
 
Organizem um espaço onde vocês terão liberdade para se movimentar.  
Papai/Mamãe, use o material necessário para fazer os números que servirão de 
marcações e coloque-os no chão como demonstrado no vídeo. 
Ao som da música determine variações de movimento estimulando a criança a se 
movimentar, pular e dançar. 
Aproveitem o momento para estarem juntos e lembre-se: é muito importante que 
a criança tenha você como referência para a atividade.  
Vamos todos dançar! 
  

https://www.youtube.com/watch?v=_nNeYQgrRZA&feature=youtu.be

