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MATERNAL I 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Por favor, para a realização das atividades semanais, 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 / ARTES 

DIA DOS AVÓS 
Professora: Franciane 

   

Atividade: Criando um arco-íris  

 

Livro do dia: Sinto saudades - Jane Prado 

 

Material necessário:    

✓ Folha branca  

✓ Retalhos de papel colorido 

✓ Tinta guache, cola colorida, giz de cera, lápis de cor... 

✓ Pincel  

✓ Pedaços de algodão  

✓ Cola branca (para uso de um adulto) 

 

Justificativa:   

O hábito de ouvir e contar histórias está presente em nossa cultura, 

aproximando-nos do universo da leitura e escrita, ampliando o vocabulário e 

estimulando o imaginário, desenvolvendo, assim, estas habilidades através do 

contato frequente com situações diversas, buscando o prazer em ouvir e contar 

histórias, aprimorando o senso crítico e a autonomia individual e do grupo. 

Hoje, aliaremos a literatura a uma data muito importante para nós: o Dia 

dos Avós. Os avós são pessoas que nos amam e nos acompanham. Eles nos 

dão seu tempo e seu carinho; por isso, merecem nossa dedicação e homenagem 

neste dia.  

 

Objetivos:    

✓ Criar o hábito da leitura;  

✓  Incentivar a leitura e desenvolver a criatividade; 

✓ Aumentar o vocabulário; 

✓ Inserir- se no contexto atual de forma lúdica. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

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

história legal, disponível em: https://youtu.be/FnZ1lOZhi3Q 

 

        Agora que vocês já ouviram a história, vamos fazer nosso arco-íris e 

transmitir esta mensagem para aquelas pessoas que amamos e de quem 

sentimos tanta saudade. 

https://youtu.be/FnZ1lOZhi3Q
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Com a tinta ou com um lápis, desenhe um arco íris e duas nuvens.  

Papai/mamãe, nesse momento entregue os retalhos de papéis coloridos 

para a criança e deixe que ela rasgue. 

Nas nuvens, passe cola e deixe que ela cole o algodão.  

Agora, nas linhas do arco-íris, também passe cola e deixe seu filho colar os 

retalhos de papel. 

Por fim, escreva a frase: TUDO VAI FICAR BEM! 

 

Tire uma foto dessa obra de arte e envie para seus familiares, amigos, para 

todos que vocês querem bem e desejam reencontrar!! 

Obs.: Se desejar, em vez de desenhar o arco-íris, pode imprimir a imagem 

disponível abaixo! Bom trabalho! 

 

Complementação:  

Para lembrar mais um pouquinho do vovô e da vovó, vamos assistir a mais 

um vídeo? Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=D6HZo5sixUY 

 

   

 

   

         

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D6HZo5sixUY
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LITERATURA 
Sinto Saudades – Jane Prado 

 

TUDO VAI FICAR BEM! 
 


