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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.  

➢ 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. 

➢ Para a realização de algumas atividades diárias utilizaremos matrizes. 

Pedimos que, após a realização, elas sejam arquivadas para entrega à 

professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ As matrizes estão sendo disponibilizadas no site (diariamente) e na escola 

(semanalmente). Se vocês não têm como imprimi-las em casa, por favor, 

fiquem à vontade para buscá-las na escola (verifique horário junto à 

coordenação). 

➢ Sempre coloque o nome da criança na atividade, em letra PALITO, 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 
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Os cinco sentidos – TATO 

 

História do dia: O panda e o tesouro dos cinco sentidos 

 

Material necessário: 

✓ Folha de Ofício (A4) 

✓ Tinta guache ou cola colorida 

✓ Pedaço de plástico  

✓ Fita adesiva (durex, fita crepe, dentre outros) 

✓ Papelão (opcional) 

✓ Pincel 

 

Justificativa:  

A leitura infantil tem sua importância não somente quando a criança se 
torna leitora, mas a partir do contato oral com ela, uma vez que ouvir histórias, 
além de proporcionar prazer, auxilia na construção da oralidade, na ampliação 
do vocabulário e na aquisição de valores que contribuirão para a formação do 
indivíduo.  
 

Objetivos: 

✓ Criar o hábito da leitura; 
✓ Envolver as crianças num mundo de fantasias e imaginação; 
✓ Estimular a criatividade e explorar diferentes materiais; 
✓ Desenvolver a oralidade e ampliar o vocabulário; 
✓ Trabalhar a coordenação motora fina; 
✓ Incentivar as percepções e as diferentes sensações; 
✓ Estimular e desenvolver os cinco sentidos; 
✓ Aprimorar a interpretação cognitiva através do uso dos sentidos; 
✓ Identificar e diferenciar os sentidos. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda são fundamentais para 

a realização das nossas atividades. 

 

Antes de iniciar a atividade, assista ao vídeo da professora trazendo essa 

linda contação de história, disponível em: https://youtu.be/u0-Sg3gBiyk 

 

Hoje nós conhecemos o último sentido: o tato. Ele é muito importante, pois 

através dele conseguimos pegar objetos e senti-los. 

 

https://youtu.be/u0-Sg3gBiyk
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Na história contada, o panda e seus amigos descobriram um grande 

tesouro. Você lembra qual é? Eu vou te dar uma ajudinha: são os cinco sentidos.  

A partir da história nós percebemos que cada um dos cinco sentidos exerce 

um papel em nossa vida e, por isso, são essenciais.  

Na atividade de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o TATO. 

Siga os passos: 

 

1.  Peça ao papai/mamãe que separe os materiais necessários para a 

atividade. 

  

2. Coloque a folha de ofício sobre uma superfície firme. Se preferir utilize 

um pedaço de papelão para forrar a atividade. 

 

3. Em seguida faça “pingos” de tinta guache ou cola colorida na folha; 

Obs.: Evite colocar muita tinta na folha, para que ela não rasgue. Se preferir, 

utilize um pincel para facilitar. 

 

4. Coloque o plástico em cima da folha de ofício e passe a fita adesiva 

nas laterais, a fim de evitar que a tinta saia da folha. 

 

Agora é so se divertir! Faça uma pintura bem bonita utilizando os dedinhos 

e explore as sensações tateis. 

 

Complementação: 

Viu como é importante conhcer os nossos sentidos? Vamos descobrir mais 

ainda sobre eles? Assista aos vídeos disponíveis em: 

1. Tato - https://www.youtube.com/watch?v=W2KZztVDF-I 

 

2. Os cinco sentidos - https://www.youtube.com/watch?v=8PIa7bBBrc0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W2KZztVDF-I
https://www.youtube.com/watch?v=8PIa7bBBrc0

