
  
 
 
 
 

 

10/07/20 

MATERNAL I 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos aprendendo cada vez mais. Por favor, 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, 

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.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

LITERATURA / DIA NACIONAL DA CIÊNCIA (08/07) 
Professora: Franciane 

   

Atividade: Experimento científico – ARCO-ÍRIS  

 

Material necessário:  

✓ Confeitos coloridos de chocolate (Disquete, Confeti, MM's) 

✓ Água (não gelada) 

✓ Prato ou pote plástico com fundo reto (branco ou transparente). Se for 

transparente, coloque sobre uma superfície branca. 

 

Justificativa:  

A Literatura Infantil  proporciona à criança um desenvolvimento emocional, 

social e cognitivo indiscutíveis, sem contar que no ambiente familiar o hábito da 

leitura, fortalece o elo da criança com seus pais ou responsáveis, tornando-a, no 

futuro, um adulto mais seguro. 

Hoje aliaremos a literatura com as noções de ciência, tão fundamentais e 

mágicas para as crianças. Será uma atividade muito prazerosa! 

 

Objetivos:    

✓ Desenvolver a imaginação 

✓ Desenvolver o hábito da leitura 

✓ Enriquecer o vocabulário 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Antes de realizar a atividade, assista ao vídeo explicativo da tia Fran e ouça a 

história. Disponível em: https://youtu.be/2qYIooXxFR8 

 

Agora que você já assistiu ao vídeo, vamos à nossa atividade? Hoje faremos 

uma linda e mágica experiência. Prepare seus materiais e siga os passos: 

 

1. Separe os confeitos por cor. 

2. No fundo do prato ou pote, coloque os confeitos lado a lado, fazendo a borda. 

Obs.: Não alterne as cores, faça por grupos de cor. 

 

3. Coloque a água pelo meio do prato para não desorganizar os confeitos. 

Obs.: Utilize apenas o volume de água suficiente para chegar à altura dos 

confeitos,  cerca de 1cm. 

 

4.   Agora é só aguardar e pronto! Está feito nosso arco íris!! 

https://youtu.be/2qYIooXxFR8
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Complementação: 

 

1. Para se certificar de estar seguindo os passos corretamente, assista ao 

experimento em: https://youtu.be/39lmP_9pEUc 

 

2. O arco-íris é lindo porque é cheio de cores maravilhosas. Vamos ouvir uma 

música que fala sobre a magia das cores? Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=EW1Is3BVp5U 

 

 

Você já viu um arco-íris de verdade?  

 

 

https://youtu.be/39lmP_9pEUc
https://www.youtube.com/watch?v=EW1Is3BVp5U

