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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais. Essa semana foi cheia 

de aventuras e diversão, não é mesmo? 

 

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. 

➢ Utilizem as folhas de atividade e guardem-nas para entregar à professora no 

momento solicitado.  

➢ Elas são disponibilizadas no site (diariamente) e na escola (semanalmente). Se 

vocês não têm como imprimi-las em casa, fiquem à vontade para buscá-las 

(verificar horário com a coordenação). 

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

identificação da professora e treino da escrita. 

➢ 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  
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

Atividade : Contação de História + Artes 
 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor ou giz de cera  

✓ Demais materiais de livre escolha*  

*Sugestões: canetinha, tinta, papel crepom, cola  

colorida, durex colorido, purpurina, paetê, EVA... 
 

Justificativa:  

O hábito de ouvir e contar histórias está presente em nossa cultura, 

aproximando-nos do universo da leitura e da escrita. As histórias estimulam o 

imaginário e despertam na criança o lado lúdico e o senso crítico, características 

muito importantes para o seu desenvolvimento. 

 Nossa história de hoje, traz situações e conflitos do nosso cotidiano, 

resolvidos por crianças. Um planeta governado apenas por elas, onde criam um 

mundo de delícias, maravilhas e alegrias. 

 O processo de imaginar, é muito importante para o desenvolvimento 

infantil.  Através dele, a criança aprende sobre si mesma, sobre sua relação com 

as outras pessoas e aprende lições importantes para a sua vida adulta. Cuidados 

com os animais e a natureza, respeito aos idosos, aos pais e aos amigos, sempre 

ajudando e pensando no próximo. 
 

   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; 

✓ Estimular as brincadeiras de faz de conta; 

✓ Permitir a livre expressão; 

✓ Despertar os sentimentos de respeito, paz, amor e fraternidade; 

✓ Construir noções de responsabilidade social; 

✓ Estimular a consciência ecológica. 
 

   Desenvolvimento:  

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

contação de história, disponível em: https://youtu.be/gLiuG_DX67I 
 

Na folha de atividade, pinte as crianças e enfeite o mundo com diferentes 

cores e materiais. 

 

https://youtu.be/gLiuG_DX67I


 

             
 
 

 
 

 

ATIVIDADE RELACIONADA À HISTÓRIA “SE CRIANÇA GOVERNASSE O MUNDO” 
 

SE CRIANÇA GOVERNASSE O MUNDO, ELE SERIA MAIS ALEGRE! 
 

PINTE AS CRIANÇAS E ENFEITE O MUNDO COM DIFERENTES CORES E MATERIAIS. 
 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

1º Período 

23/10/2020 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________________________________ 
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SUGESTÕES DIVERTIDAS 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

      Sugestão 1: Confecção de bola de meia 
 

Material necessário:  

✓ 1 folha dupla de jornal  

✓ 1 meia velha 

✓ Fita crepe ou durex 
 

  Desenvolvimento:  

Amasse uma folha dupla de jornal, no formato de uma bola e a insira dentro 

da meia.  

Torça a meia bem apertado, de maneira a ir dando o formato de bola. 

Repita a torção quantas vezes forem necessárias até chegar ao limite da meia; 

Por último, passe a fita envolta para a meia não se soltar. 
 

Complementação: 

Antes de fazer sua bola de meia, assista ao vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=rz9eNLzRWH4 

 

 

      Sugestão 2: Receita de sorvete de banana com morango 
 

Ingredientes:  

✓ 10 bananas congeladas 

✓ 8 morangos  

✓ 50ml de água filtrada para ajudar a bater 
 

  Modo de Preparo:  

No liquidificador, coloque primeiro a água e depois os morangos e as 

bananas; 

Bata até obter uma consistência lisa. Se tiver dificuldade para bater, pode 

pausar o liquidificador e usar uma colher para ir mexendo; 

Decore a gosto. 

Observação: para ficar bem docinho, a banana precisa estar madura. 
 

Complementação:  

Se você quiser ver essa receita na íntegra, acesse o link disponível abaixo: 

https://gshow.globo.com/RPC/Estudio-C/cozinha-paranaense/receitas/receita-caseira-

de-sorvete-de-banana-com-morango-apenas-2-ingredientes.ghtml 
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