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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

HOJE teremos um encontro muito especial de HALLOWEEN com a tia 

LUÍSA (professora de Inglês) e as regentes, 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, todos os dias, aos vídeos explicativos da professora regente.  

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

ser entregues à professora no fim do bimestre.  

➢ 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: Abóbora de papel rasgado 

 

Material necessário:    

✓ Folha branca 

✓ Folha laranjada  

(ou pintada/colorida com a cor laranja) 

✓ Um pedaço de folha verde  

(ou pintada/colorida com a cor verde) 

✓ Caneta preta 

✓ Cola (para uso de um adulto) 

 

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/j5Aj3ttuKE0 

 

No Dia das Bruxas, com certeza, vocês já viram alguma abóbora, não é 

mesmo? Com olhos e boca e, algumas, com uma luz saindo de dentro.  

Ela também só é uma decoração para a festa ficar mais bonita e colorida. 

Não precisa ter medo!  

Agora, vamos fazer a nossa abóbora? Siga os passos: 

• Utilize a caneta para riscar na folha branca o contorno de uma abóbora 

(ou imprima a imagem deixada em anexo). 

 

https://youtu.be/j5Aj3ttuKE0
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• Entregue as folhas coloridas para a criança (verde e laranjada).  

Obs.: Caso não tenha as folhas nestas cores, deixe que a criança colora ou 

pinte uma folha em branco.  

 

• Deixe que a criança rasgue as folhas (não importa o tamanho dos pedaços 

de papel, mas tem de ser em quantidade suficiente para preencher a 

abóbora. A quantidade de papel verde é bem pequena, pois será apenas 

para o cabo). 

• Com os papéis rasgados, passe a cola na abóbora e deixe que a criança 

preencha toda a superfície, colando os pedaços de papel rasgados. 

• Assim que a cola estiver seca, desenhe um rosto na abóbora. 

Obs.: No vídeo explicativo, vocês podem conferir a confecção da abóbora da 

tia Fran para seguiram o esquema feito. 

 

Complementação: 

Vamos ouvir algumas canções sobre o Halloween? Disponíveis em: 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=Npnp4DV9CwQ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=sCUMr4Gc8as 

3. https://www.youtube.com/watch?v=-jieCxKqPk0 

 

 Imagens de ABÓBORAS: 

   

    

  

 

 

           

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Npnp4DV9CwQ
https://www.youtube.com/watch?v=sCUMr4Gc8as
https://www.youtube.com/watch?v=-jieCxKqPk0
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MÚSICA  

31 de Outubro – Halloween/Dia das Bruxas 
Professor: Thales Tácito 

 
 

Atividade: Dança da bruxinha Coça Coça 

 

Justificativa:  

No dia 31 de outubro comemora-se em vários países do mundo, e de 

forma muito sólida nos EUA, o dia das Bruxas. Esse dia começou a ser 

manifestado pelos Celtas, que acreditavam que no dia anterior ao dia de todos 

os Santos (que o catolicismo comemora em 01 de Novembro) espíritos vinham 

assombrar as casas, então, passaram a enfeitar suas casas nessa data com 

figuras assombradas como as de fantasmas, abóboras com rostos horripilantes 

e outras bizarrices que pudessem afastar tais espíritos. 

A Canção “Bruxinha Coça Coça”, de Marcelo Serralva, conta a história de 

uma bruxinha que certo dia acordou coçando o corpo todo e acabou rebolando 

de tanto coçar. Essa atividade levará as crianças a trabalharem coordenação 

motora, imitação, musicalidade, criatividade, imaginação e ludicidade. 

 

Objetivos: 

✓ Reconhecer, apreciar e respeitar a cultura de outros países; 

✓ Conhecer músicas características de datas comemorativas; 

✓ Aprender sobre o tema do dia; 

✓ Crescer com arcabouço cultural enriquecido; 

✓ Trabalhar personagens caricatos, coordenação motora, imitação, 

musicalidade, atenção, criatividade, imaginação e ludicidade. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, assista ao vídeo do tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/qxmj854cmqQ 

 

 

https://youtu.be/qxmj854cmqQ

