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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 de HALLOWEEN com a tia 

LUÍSA (professora de Inglês) e as regentes, na quarta-feira, dia 28/10, às 17h.  

Não fique de fora. Vista sua FANTASIA mais monstruosa e venha brincar! 

ATENÇÃO! O link para acesso será enviado ao e-mail cadastrado e 

aos pais/responsáveis pelo WhatsApp.   

 

Por favor, permaneçam atentos às orientações abaixo:   

➢ É extremamente importante que a criança faça as atividades propostas.  

➢ Assistam 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 DE ATIVIDADES 

 

SEMANA DO HALLOWEEN 
Professora: Franciane 

 

Atividade: Pintando uma bruxa 

 

Material necessário:    

✓ Folha branca 

✓ Pincel 

✓ Guache ou cola colorida (de qualquer cor) 

✓ Caneta preta 

 

Justificativa:  

O Halloween permite trabalhar conceitos de multiculturalismo, lembrança, 

medo e terror. É uma data simbólica interessante pois permite trabalhar temas 

difíceis de forma lúdica e oferece um universo rico de lendas e mitos que captam 

o interesse e curiosidade da criança. 

 

Objetivos:   

✓ Desenvolver a capacidade de interpretação e abstração; 

✓ Estimular a criatividade; 

✓ Apresentar diferentes culturas; 

✓ Desenvolver a coordenação motora; 

✓ Aumentar o vocabulário e trabalhar a linguagem oral; 

✓ Identificar os símbolos e personagens do Dia das Bruxas. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Antes de iniciarmos a atividade, assista ao vídeo explicativo da tia Fran 

disponível em: https://youtu.be/wRSMEZXB5T8 

 

Você conhece alguma bruxa de livros de histórias, vídeos ou músicas?  

Ah! Vamos conhecer uma? Como? Construindo a nossa! 

Sigam o passo a passo: 

• Utilize o pincel para passar a tinta na palma da mão e nos dedos (não 

precisa passar no polegar). 

• Carimbe a mão na folha branca, de modo que os dedos fiquem para baixo. 

• Com a caneta, desenhe um chapéu de bruxa na parte de cima. 

• Assim que a tinta estiver seca, desenhe um rosto bem no centro da palma 

da mão. 

• Entre os dedos, faça uma vassoura, também com a caneta. 

 

https://youtu.be/wRSMEZXB5T8
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• Decore o cenário como quiser, lembrando que as bruxas voam bem alto, 

lá no céu. 

 

Obs.: No vídeo explicativo, vocês podem conferir o passo a passo de como fiz 

minha bruxa. 

 

Complementação: 

1. Vamos aprender uma música? Assista ao vídeo disponível em: 

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

 

2. Vamos conhecer alguns personagens do Halloween com esta canção: 

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

 

Imagem para inspiração: 

 

  

 

 

  

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

           

 

   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pmnLVheLWYw
https://www.youtube.com/watch?v=sCLKSJPak_c
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: Brincando de soprar  

 

Material necessário:   

✓ Bolinhas de plástico (ou qualquer bolinha pequena leve) 

✓ Copos plásticos 

✓ Durex ou fita adesiva 

✓ Uma mesa 

✓ Uma caixa para colocar as bolinhas (caso tenha poucas, vá retornando-

as ao pote). 

 

Justificativa:   

  A atividade de hoje é um exercício respiratório muito divertido e 

engraçado, pois envolve o sopro e as crianças adoram soprar forte como o lobo 

na história dos três porquinhos! 

 Brincadeiras sensoriais estimulam a dicção e a oralidade das crianças. 

Soprar é considerada uma habilidade motora oral importante para o 

desenvolvimento da fala, assim como para a capacidade de mastigar e engolir 

alimentos. Soprar requer uma musculatura forte das bochechas, mandíbulas, 

lábios e língua. 

 

Objetivos:    

✓ Utilizar uma brincadeira sensorial divertida; 

✓ Desenvolver a dicção, a oralidade; 

✓ Trabalhar a habilidade motora oral. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Devemos procurar uma mesa de um tamanho apropriado para a criança, 

lembrando que a atividade deve ser acompanhada por um adulto (principalmente 

se fizer um uma mesa maior). 

Cole os copos em uma das extremidades da mesa. 

Agora é só começar! Caso a criança ainda não domine o movimento de 

soprar, mostre-a como fazer e a lembre da história dos três porquinhos... onde o 

lobo soprou, soprou e soprou a casinha! 

 Atividade de fácil preparo prévio e ótima para trabalhar o ritmo e a força 

respiratória! 
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Imagens para inspirar: 

  


