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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Não se esqueçam: nossos encontros acontecem sempre às terças-feiras 

e quintas-feiras, cada turma em seu próprio horário. 

Informações específicas sobre nossos encontros no site da escola (ALUNO 

– EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS).  

 

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, teremos duas atividades propostas para serem realizadas: 1 

(uma) referente a uma disciplina especializada e 1 (uma) referente a conteúdos 

passados pela professora regente. 

➢ As atividades terão seu registro em folha. Elas deverão ser guardadas neste 

momento e entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ Lembre a criança de escrever seu nome, em letra PALITO, nas atividades, para 

identificação da professora e treino da escrita. 

➢ Para a realização das atividades, serão utilizaremos matrizes.  

As matrizes serão 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 (verificar horário com a coordenação). 

➢ As matrizes referentes às atividades de Inglês, também estarão disponíveis no 

site e na escola. 

➢ Façam os Deveres de casa (MINHA TAREFA) com capricho. Oriente sobre a 

realização, recorte a margem da folha e cole no Caderno de Deveres de Casa.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

LITERATURA E ARTES 
rofessoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

Atividade 1: Contação de História + Artes 

 

Livro: Sementinha  

 

Material necessário:  

✓ Rolinho de papel higiênico  

✓ Papel colorido  

✓ Tesoura (sob supervisão de um adulto) 

✓ Cola branca (sob supervisão de um adulto) 

✓ Demais materiais de livre escolha 

 

Justificativa:  

Imprescindíveis para a vida terrestre, as árvores desempenham um papel 

essencial na conservação de ecossistemas, biomas e no abrigo de toda a nossa 

biodiversidade. São responsáveis por proteger os solos, realizar a manutenção 

do ar e da umidade, além de servirem como fonte de alimento e abrigo para 

diversas espécies de animais.  

Nesse sentido, é necessário que as crianças, desde sempre, tenham 

consciência da importância da árvore e do meio ambiente em geral.  

 

   Objetivo:  

✓ Trabalhar o desenvolvimento da atenção, da concentração, da 

criatividade e da imaginação;  

✓ Incentivar o gosto pela leitura e pela linguagem;  

✓ Ampliar o vocabulário da criança;  

✓ Incentivar o cuidado com o meio ambiente; 

✓ Ressaltar a importância da conservação da natureza; 

✓ Ampliar o conhecimento sobre as etapas de desenvolvimento da árvore. 

 

   Desenvolvimento:  

Antes de fazer sua atividade, assista ao vídeo da professora trazendo a 

contação de história, disponível em: https://youtu.be/KQFDlXPh5-4 

 

Agora, mãos à obra para confeccionar sua própria árvore! 

Como foi explicado no vídeo, você deverá separar os materiais 

necessários e seguir os passos: 

 

 

https://youtu.be/KQFDlXPh5-4
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1. Criar e recortar uma copa para a árvore; 

2. Enfeitar a copa com flores ou frutos; 

3. Fazer dois cortes na copa da árvore e encaixá-la no rolinho de papel 

higiênico, que pode ser pintado, encapado ou simplesmente não revestido 

(como preferir!) 

 

Abaixo, uma imagem modelo para te auxiliar. Bom trabalho!!! 

 

Complementação: 

Vamos complementar nosso aprendizado? Assista aos vídeos e cante 

junto! Disponíveis em: 

 

1. Se eu fosse uma árvore 

https://www.youtube.com/watch?v=wCoaHrfz3Ag 

 

2. Dia da árvore 

https://www.youtube.com/watch?v=ilGuYogkK9Q 

 

Imagem modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wCoaHrfz3Ag
https://www.youtube.com/watch?v=ilGuYogkK9Q
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

LINGUAGEM 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

       Atividade 2: As consoantes – K  
 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade  

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 

Justificativa:  

O espaço escolar busca oferecer estímulos para o contínuo 

desenvolvimento da criança. Ao proporcionar experiências concretas de 

aprendizagem da língua escrita, facilita-se o desenvolvimento gradativo de suas 

capacidades de comunicação e expressão. 

 

       Objetivo:  

✓ Ampliar o vocabulário e desenvolver a oralidade;  

✓ Reconhecer as consoantes;  

✓ Possibilitar o conhecimento do nome e do som das consoantes;  

✓ Estimular a coordenação motora fina no traçado das letras;  

✓ Perceber a importância das consoantes para formar palavras. 

 

   Desenvolvimento:  

Hoje trabalhamos mais uma CONSOANTE.  

As consoantes são letrinhas muito importantes para a formação das 

palavras. Antes de fazer sua atividade, assista ao vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=s2XyZxx8o0U 
 

Agora que você já conheceu a letra K, na folha de atividade, faça o 

seguinte: 

1. Cubra os pontilhados para formar a letra K; 

2. Cubra os pontilhados para formar as palavras KART, KOMBI e KINDER; 

3. Pinte as fichas cujas palavras se iniciam com K. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s2XyZxx8o0U
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NOME: ________________________________________________________ 


