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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, todas 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, 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 E ARTES 
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Urso de rolinho de papel higiênico 

 

História do dia: Cachinhos dourados e os três ursos 

 

Material necessário: 

✓ Rolo de papel higiênico vazio 

✓ Tinta guache (de preferência marrom ou preta) 

✓ Canetinha preta 

✓ Pincel 

✓ Folha colorida (de preferência marrom ou preta) 

✓ Tesoura (para uso adulto) 

✓ Cola branca (para uso adulto) 

 

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 a hábito da leitura; 
✓ Envolver as crianças num mundo de fantasias e imaginação; 
✓ Estimular a criatividade e oralidade; 
✓ Explorar diferentes materiais; 
✓ Ampliar o vocabulário; 
✓ Desenvolver a coordenação motora fina; 
✓ Identificar o número 3 ao longo da história;  
✓ Estabelecer relação entre o número e quantidade. 

 

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 explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/k9REIa3uIHA 

 

Hoje conhecemos a história da Cachinhos dourados, uma menina alegre 

que encontrou uma casa para se alimentar e descansar.  

 

https://youtu.be/k9REIa3uIHA
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Você se recorda de quem era a casa em que ela estava? Quantas tigelas 

tinham na mesa? Quantas cadeiras? Quantas camas?  

Ah! Tinham três objetos de cada, pois eram 3 (três) ursos.  

Essa semana você aprendeu sobre o número 3 (três), se recorda? 

Percebeu como os números estão presentes em diversas situações do nosso 

dia a dia? Por isso eles são importantes. 

 Na atividade de hoje, você irá confeccionar seu próprio urso. Para isso, 

siga os passos: 

 

1. Separe, com ajuda, os objetos necessários para a atividade; 

2. Utilizando a tinta guache, de preferência marrom ou preta, pinte todo o rolinho 

de papel higiênico; 

3. Em seguida, com auxílio de uma canetinha preta, faça os olhos e a boca do 

seu urso; 

4. Faça as orelhinhas do urso com papel filipinho e cole na parte de dentro do 

rolinho. 

Pronto! Agora é só se divertir. 

 

Complementação: 

1. Você conhece o desenho da Disney, chamado Cachinhos Dourados e 

Ursinho? Vamos assistir a um pedacinho juntos? Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=lpKoXOs1qi4 

2. Quer assistir a história de Cachinhos de Ouro e os Três Ursos? Assista em: 

https://www.youtube.com/watch?v=CDDjQ49By2g 

 

Imagens para inspiração: 

 

             

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lpKoXOs1qi4
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