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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 

Querida família! 

 

Seguimos com nossa rotina de estudos on-line.  

Por favor, continuem atentos às orientações abaixo: 

  

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  

➢ A partir de agora, todos os dias serão disponibilizados vídeos 

explicativos da professora regente, para aumentar a interação ela e as 

crianças.  

➢ 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. 

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

ser entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ As atividades disponibilizadas no site 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. Interaja e participe do processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.reynaldovelloso.com.br%2Fnews%2F7268%2F&psig=AOvVaw0NUvqAycElHQ3KwFzcta90&ust=1592601442833000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC9oPmkjOoCFQAAAAAdAAAAABAJ
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

LITERATURA E ARTES 

Professoras: Yasmin e Vanessa 

 

Atividade: Contação de história - A floresta do Bicudo 
   

Material necessário:  

✓ Folha branca e caneta 

✓ Pincel  

✓ Tinta guache (cor de sua preferência) 
 

Justificativa:  

Ampliar o vocabulário, trabalhar sentimentos e alfabetizar são algumas 

funções ligadas à leitura de textos literários na educação infantil. O contato com 

a literatura na infância tem, porém, um papel muito mais amplo, que não está 

ligado somente à busca desses resultados: é através dele que a criança pode se 

colocar em diferentes papéis e aprender, desde cedo, a apreciar a arte.  

O aprendizado de novas estruturas da linguagem, diferentes da modalidade 

oral, também é influenciado através da leitura. Isto, porque textos literários têm 

a possibilidade de usar todos os recursos da língua. Outro aspecto importante 

do contato com a literatura diz respeito à possibilidade de projetar situações, 

pois, ao ouvir ou ler uma história, a criança pode se colocar no lugar dos 

personagens, assumindo diferentes papéis. 

 

Objetivos: 

✓ Proporcionar um desenvolvimento emocional, social e cognitivo 

✓ Fazer com que a criança adquira uma postura crítico-reflexiva 

✓ Oferecer contato com diferentes gêneros textuais 

✓ Desenvolver criatividade e imaginação 

 

Desenvolvimento: 

Antes de começar sua atividade, assista ao vídeo da professora, contando 

essa linda história, disponível em: https://youtu.be/cKVEsTtcNtk 

 

Puxa! A história de hoje foi super divertida!  

Aprendemos sobre os animais, suas características e muitas outras coisas. 

Você gostou mais de qual animal?  

Viu como a pantera é feroz? E a cobra que é quase da cor da árvore? Quanta 

emoção!!  

 

 

https://youtu.be/cKVEsTtcNtk
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Nesta história conhecemos muitos animais. Mas agora quero falar com você 

sobre um que é bem pequeno, mas de uma beleza encantadora e que adora 

voar sobre as flores. Já descobriu qual é? Eu estou falando da Borboleta. Que 

tal relembrarmos a parte do livro que narra sobre ela? 

 

“Oh, céus! Julinha, a borboleta, e suas amiguinhas estão passando agitadas. 

Uma das melhores coisas de se viver na floresta é estar entre as borboletas. 

Elas são todas de cores tão bonitas!” 
 

Agora que já sabemos de toda a beleza da borboleta, que tal fazermos uma? 

É bem simples. Com a ajuda de um adulto, pinte suas mãozinhas ou os seus 

pezinhos e carimbe na folha (um pertinho do outro). 

Em seguida, desenhe o corpinho da borboleta com caneta. Você pode fazer 

quantas borboletas quiser. 

Abaixo deixei umas imagens lindas para inspirar vocês. Divirtam-se!! 

 

 

               

 

        


