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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Esta semana teremos um encontro especial para nos divertirmos e 

comemorarmos juntos o DIA DAS CRIANÇAS. Escolha sua FANTASIA e venha 

brincar com a gente. Será na quinta-feira, dia 22/10 às 17h30min. 

Obs.: O link para acesso ao encontro é enviado ao e-mail cadastrado! 

 

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.  

➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ 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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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

SEMANA DA CRIANÇA 
                                                 Professora: Franciane 

 

Atividade: Massinha para descobrir formas 

 

Material necessário:    

✓ Massinha  

✓ Materiais para serem usados como 

moldes e formas (potes plásticos,  

pente, palito, garfo, peças tipo lego...) 

 

Justificativa:  

A massinha de modelar favorece a concentração e a criatividade 

das crianças; ao amassar, amolecer, separar e remontar as peças, elas prestam 

atenção aos tamanhos e proporções, além de aperfeiçoaram os movimentos da 

coordenação motora. 

 

Objetivos:   

✓ Aprimorar a coordenação motora fina; 

✓ Desenvolver a criatividade e a concentração; 

✓ Apresentar e descobrir novas cores, formas e texturas; 

✓ Trabalhar a oralidade. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Antes de iniciarmos a brincadeira assista ao vídeo explicativo da tia Fran 

disponível em: https://youtu.be/ok5aBUhPXR8 

 

Para começarmos a brincadeira, escolha a massinha de sua cor preferida 

e “mão na massa"! Amasse, enrole, puxe, estique... Faça o que quiser! Só não 

vale comer! 

          Escolha alguns objetos aí na sua casa e faça diferentes formatos e   

desenhos usando a massinha. 

Você também pode fazer as formas geométricas que já estudamos 

(CÍRCULO, QUADRADO e TRIÂNGULO). 

Brinque muito e divirta-se! 

 

COMPLEMENTAÇÃO: 

Se você quiser levar a brincadeira adiante ou se não tiver massinha em 

casa, faça sua massinha em casa. É muito simples e fácil. Veja só: 

 

https://youtu.be/ok5aBUhPXR8
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MASSINHA CASEIRA  

Ingredientes: 
       2 copos de farinha de trigo 
       1/2 Copo de água 
       2 dedos de óleo de cozinha 
       2 dedos de vinagre 
       Corante alimentício 

Modo de Preparo: 
       Em um recipiente misture todos os ingredientes e amasse bem até ficar com 

uma textura boa para modelar. 

Deixo aqui uma observação: 

Caso a massa fique grudenta, acrescente aos poucos mais farinha de trigo para 

que possa dar o ponto certo da massinha. 

 

• Para você não se esquecer do patinho que foi nos visitar hoje no vídeo, assista 

a este vídeo: https://youtu.be/fbO0zeX3igA 

 

• Agora, veja as formas geométricas que já estudamos para não se esquecer: 

 

          

 

 

 

 

https://youtu.be/fbO0zeX3igA

