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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Estamos na Semana da Alfabetização. Por isso, continue acompanhando 

as atividades com carinho! 

Para a realização das mesmas, fiquem 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 
 

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Dia 07 de Setembro- Independência do Brasil 

 

Atividade Extra: Semana da Alfabetização 

Acesse o Roteiro Semanal de Atividades Extras e realize a atividade 

proposta para o dia de hoje. 

Disponível no site: ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERIAL DE 

APOIO. 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Giz de cera 

✓ Tesoura (para uso adulto) 

✓ Cola branca (para uso adulto) 

 

Justificativa:  

As datas comemorativas marcam a diversidade cultural existente no nosso 

país. Por isso trabalhá-las desde a Educação Infantil é de suma importância, 

visto que, elas viabilizam o conhecimento e valorizam a pluralidade de nossa 

cultura. 

 

Objetivos: 

✓ Reconhecer a diversidade cultural;  

✓ Reconhecer marcos históricos brasileiros; 

✓ Compreender a diversidade cultural;  

✓ Experimentar as diferentes culturas e visões de mundo;  

✓ Desenvolver coordenação motora. 

 

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/PSXB2T2zsOY 

 

Ontem foi um dia importante, você sabe o motivo? Vou te contar!  

No dia 07 de Setembro comemoramos o dia da Independência do Brasil. 

Esse dia marcou um grande momento para todos nós, pois foi quando 

conseguimos ser independentes. Mas espera ai! O que isso significa mesmo? 

https://youtu.be/PSXB2T2zsOY
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Significa que nosso querido Brasil, a partir desse dia tornou-se livre, 

independente. 

Por ser uma data muito importante, precisamos conhecê-la e a 

comemoramos todos os anos.  

Vamos fazer uma atividade bem legal? Para isso, siga os passos: 

 

1. Imprima a folha de atividade. 

2. Abaixo temos um quebra-cabeça disponível - Dom Pedro. Ele foi o rei que 

disse para nós que o Brasil, a partir do dia 07 de setembro, era independente. 

3. Imprima o quebra-cabeça e colora-o com capricho. 

4. Em seguida, peça a um responsável que recorte o quebra-cabeça, seguindo 

o pontilhado. 

5. Agora, com muita atenção, vá montando as partes que se encaixam.  

6. Após montar, cole o quebra-cabeça na folha de atividade. 

 

Complementação: 

Viu como a independência do Brasil foi importante? Assista aos vídeos para 

aprender um pouco mais. Disponíveis em:  

 

1. Meu Brasil - Independência do Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=eNNo5Sm7uC0 

 

2. Independência do Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=PNEcJG4brKM 
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https://www.youtube.com/watch?v=PNEcJG4brKM


QUEBRA-CABEÇA 

 

 



 

NOME: ___________________________________________ 

 

         7 DE SETEMBRO – INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

        DEPOIS DE COLORIR E RECORTAR AS PARTES DO SEU 

QUEBRA-CABEÇA, MONTE-O E COLE-O ABAIXO. 

 


