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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. 

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

 

HOJE É DIA DE ENCONTRO: TARDE DE FANTASIAS 

NÃO SE ESQUEÇA, ÀS 17h30min. 

 

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). Para estas, 

utilizem as folhas de atividade e guardem-nas para entrega à professora no 

momento solicitado.  

➢ 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 DAS CRIANÇAS             
                                                 Professora: Franciane 

 

Atividade: Túneis e bolinhas  

 

Material necessário:    

✓ Alguns rolinhos de papel higiênico 

(ou papel toalha) 

✓ Fita adesiva  

✓ Bolinhas pequenas 

(que podem ser feitas com massinha 

ou papel amassado) 

 

Justificativa:  

As brincadeiras são parte importante da formação e desenvolvimento do 

indivíduo. Elas ajudam a criança a criar interações com o outro e com o mundo 

à sua volta, auxiliam na compreensão do respeito mútuo e obediência às regras. 

Durante as brincadeiras a criança é levada a um mundo repleto de 

desafios e estes fazem com que ela cresça saudável, feliz e autônoma. 

 

Objetivos:   

✓ Desenvolver a percepção visual e tátil; 

✓ Estimular a coordenação motora; 

✓ Desenvolver o raciocínio,  pois através da observação da bolinha tentando 

e saindo do tudo, começam a entender que as ações têm reações; 

✓ Expandir o vocabulário. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

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

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

 

Papai e mamãe, sua ajuda será fundamental para a execução desta 

atividade. Aproveitem e se divirtam junto! 

• Escolha uma superfície para colar os rolinhos de papel, pode ser uma 

parede, uma porta, um armário.  

• Cole os rolinhos com a fita adesiva. Faça pequenos circuitos, sempre 

numa altura que as crianças alcancem. 

• Agora, vamos para a bolinhas. São várias opções de fazermos as 

bolinhas. Elas precisam ser pequenas, então façam com papel amassado, 

massinha ou com a própria fita adesiva. 

https://youtu.be/BaEglUxNcAQ
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Pronto! Agora é só soltar as bolinhas no topo do circuito e esperar que 

elas caiam no chão! Divirtam- se! 

 

Complementação:  

Vamos dançar livremente? Continue a diversão assistindo ao vídeo 

sugerido abaixo e disponível em:  

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

 

Imagem modelo: 

 

 

 

 

 

          

 

   

 

 

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

