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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

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 
 

DIA DA ÁRVORE 
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Dia da Árvore 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Tinta guache verde 

(ou cola colorida verde) 

✓ Esponja 

✓ Giz de cera marrom 

 

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;  

✓ 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/690xKaytglQ 

 

Hoje é um dia muito importante. Você sabe por quê? No dia 21 de setembro 

nós comemoramos o dia da árvore.  

As árvores são muito importantes para a natureza, pois é através delas que 

nós conseguimos respirar. Além disso, algumas dão frutos, como a maçã, a pera, 

a laranja... que servem de alimento para nós. 

Precisamos cuidar da natureza. Não podemos arrancar as flores do chão, 

colocar fogo na floresta e nem machucar as árvores. 

 Na atividade de hoje, você fará uma bela árvore. Para tal, siga os passos: 

 

1. Imprima a folha de atividade! 

https://youtu.be/690xKaytglQ
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2. Colora o tronco da árvore, utilizando o giz de cera marrom; 

 

Nesta árvore está faltando a copa. Essa é a parte verdinha da árvore, onde 

fica as folhas, as flores e os frutos.  

E se você a fizesse para deixá-la bem bonita? 

 

3. Passe a esponja na tinta guache e dê batidinhas na folha para formar 

a copa da árvore. Tenho certeza de que ela ficará linda! 

  

Complementação: 

Viu como as árvores são importantes? Que tal agora você assistir aos 

vídeos e perceber o quanto nós precisamos cuidar da natureza? Disponíveis em:  

 

1. Se eu fosse uma árvore: 

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

 

2. A flora: 

https://www.youtube.com/watch?v=EfVmLO0y0AU 

 

 

 

about:blank
about:blank


 

      

 

21 DE SETEMBRO - DIA DA ÁRVORE 

COLORA O TRONCO E, EM SEGUIDA, COM UMA ESPONJA, FAÇA A 

COPA DA ÁRVORE UTILIZANDO TINTA GUACHE VERDE.   

 

 

 

 

 

 

 

NOME: ________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: Aviãozinho 

 

Material necessário:   

✓ Jornal ou um tecido que possa ser cortado com tesoura 

✓ Durex ou fita adesiva para colar na parte de cima da madeira de uma porta  

✓ Papel, tipo folhas de revistas ou jornais para fazermos “aviãozinho” para 

arremessar, ou até mesmo bolinhas de papel 

✓ Criança animada! 

 

Justificativa:   

Exercícios que consistem em repetições de gestos e movimentos simples 

como agitar os braços, sacudir objetos, emitir sons, caminhar, pular, correr etc. 

Embora esses jogos comecem na fase maternal e durem predominantemente 

até os dois anos, eles se mantêm durante toda infância e até a fase adulta. Por 

exemplo, andar de bicicleta. 

  Outro enfoque importante é que essa brincadeira abrange uma 

habilidade motora muito importante, que é a coordenação viso-motora. Ela está 

presente sempre que um movimento dos membros superiores ou inferiores ou 

todo o corpo responde a um estímulo visual de forma adequada. Quando a 

criança tem maior estímulo à prática de atividades físicas e desenvolve 

habilidades como essas, seu organismo fica mais preparado para realizar várias 

atividades da sua realidade infantil e adulta.  

 

Objetivos:    

✓ Trabalhar as habilidades motoras; 
✓ Desenvolver a coordenação viso-motora; 
✓ Desenvolver o equilíbrio. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Como se realiza a brincadeira: 

É muito simples, iremos recortar círculos de tamanhos diferentes (pequenos, 

médios e grandes) no jornal ou no tecido. 

Cole o painel a uma altura em que a criança consiga acertar o alvo. (apenas um 

pouco acima da sua própria altura. 

Prepare junto com a criança a confecção do “aviãozinho” ou amasse bolinhas de 

papel.  
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Obs.: Pode-se também pegar bolinhas de plástico bem leves 

 

E aí, é só começar a brincadeira! Deixando que a criança pegue o 

material para recomeçar os novos arremessos! 

 

Imagens para inspiração: 

 

 

 

 


