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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

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.  

➢ 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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LITERATURA E ARTES  
Professora: Franciane 

   

Atividade: Pintando um rato com a palma da mão  

 

Livro do dia: Um dia na fazenda – Maria Andrade 

 

Material necessário:    

✓ Folha branca 

✓ Pincel  

✓ Tinta guache ou cola colorida amarela  

✓ Caneta ou lápis de cor (laranja e preto) 

 

Justificativa:  

A Literatura Infantil é muito ampla e super importante. Ela 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 responsáveis, tornando-a no futuro, um adulto mais seguro.  

Trabalhar a leitura desde a primeira infância auxilia na memorização de 

palavras novas, contribuindo com o aumento do vocabulário.  

 

Objetivos:    

✓ Aguçar o prazer pela leitura; 

✓ Desenvolver a capacidade de ouvir; 

✓ Organizar ideias e pensamentos; 

✓ Estimular a criatividade; 

✓ Aumentar o vocabulário.  

 

Desenvolvimento da atividade:   

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

história, disponível em: https://youtu.be/PCrAvm2zMe8 

 

Agora, de acordo com o modelo abaixo, vamos fazer nosso pintinho 

amarelo. Siga os passos: 

1. Criança, utilize o pincel para passar a tinta guache ou a cola colorida na 

mão (você precisará de ajuda!).  

2. Carimbe sua mão na folha. 

3. Use a caneta ou o lápis para fazer o olho, o bico e as patas do pintinho. 

4. De acordo com o material que você tiver disponível em casa, decore sua 

atividade: faça grama no chão, pinte um sol... Use a criatividade! 

 

https://youtu.be/PCrAvm2zMe8
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Complementação: 

1. Quer ouvir essa história na hora de dormir? Ela também está disponível no 

nosso site. Para encontrá-la, basta acessar:  

https://www.colegioequipejf.com.br/aluno/educacao-infantil ou fazer o 

caminho ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – SUGESTÕES DE LEITURA 

(Parte 1). 

2. Assista também aos vídeos sugeridos abaixo. Eles falam sobre a Fazenda e 

sobre o pintinho amarelinho que vive lá. Tenho certeza de que você já 

conhece estas músicas.  Então cante junto! 

• Pintinho amarelinho - https://youtu.be/NGYh8Lv56oc 

• Fazendinha - https://youtu.be/cjONzZPJONc 

 

 

Imagem - Modelo: 
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