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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos aprendendo cada vez mais e ligados uns aos outros. 

Esta semana temos uma NOVIDADE: O Dia do Amigo. E faremos um 

encontro on-line pra lá de especial: o ENCONTRO DA AMIZADE. Ele acontecerá 

na próxima quinta-feira, dia 16/07 às 17h. 

Informações específicas sobre este encontro no site da escola (ALUNO – 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES ENCONTRO ON-LINE). 

Para a realização das atividades da semana, 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 

 

OS 5 SENTIDOS 
Professora: Franciane 

   

Atividade: TATO - Painel de texturas 

 

Material necessário:    

✓ Uma cartolina (ou papel pardo ou um pedaço de papelão) 

✓ Cola branca (uso do adulto) 

✓ Tesoura (uso do adulto) 

✓ Materiais diversos, com texturas diferentes 

Sugestões: algodão, lixa, massinha de modelar, pedaço de papel micro 

ondulado, pedaço de papel alumínio, grãos de feijão, macarrão (tipo 

parafuso, farfalle), esponja de lavar louça (lado mais grosso), blocos de 

brinquedo (plástico ou madeira), entre outros.  

 

Obs.: Papai/mamãe, o importante é ressaltar a diversidade de texturas e as 

diferenças entre elas; não importa o objeto a ser utilizado! 

 

Justificativa:   

A exploração de texturas é uma atividade bastante recorrente nos primeiros 

anos de Educação Infantil. Isto, porque é através do tato e do movimento que a 

criança vai iniciar o processo de descobrimento do mundo e identificação dos 

espaços ao seu redor. 

 

Objetivos:    

✓ Estimular o tato e a percepção visual; 

✓ Trabalhar a motricidade; 

✓ Explorar diferentes materiais; 

✓ Aumentar o vocabulário e o conhecimento de mundo. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Antes de fazer a atividade, assista ao vídeo explicativo da tia Fran 

disponível em: https://youtu.be/4xplxoCT6BQ 

 

Hoje vamos construir um lindo painel de texturas. Usando a cartolina e, de 

acordo com os materiais disponíveis em casa, separe espaços na cartolina de 

maneira que caibam todas as amostras nela.  

Cole suas amostras lado a lado. Elas poderão ser: 

- Um pedaço de lixa 

- Um pouco de algodão 

- Grãos de feijão 

https://youtu.be/4xplxoCT6BQ
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- Um pedaço de massinha 

- Um punhado de macarrão 

- Uma pecinha de plástico ou madeira, entre outros.   

 

 

 IMAGEM PARA INSPIRAÇÃO: 

         

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção!  

Independente do modelo escolhido, deixe que a criança explore ao máximo 

cada textura usando os pés, as mãos, o rosto...  

Lembramos que sempre deverá ter um adulto por perto para que ela não 

ponha nenhum item na boca. 

Observações: 

✓ Não é necessário escrever, 

mas é bom que a criança já 

tenha contato com as letras 

desde já. 

 

Observações: 

✓ Se desejar, em vez do 

painel, você pode optar por 

esse outro modelinho que é 

muito fofo. Faça o molde do 

pé ou imprima o 

disponibilizado abaixo.  


