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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Chegamos ao fim de mais uma semana de muito trabalho e diversão. 

Vamos fechar com chave de ouro? 

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 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 

 

LITERATURA E ARTES 
Professora: Franciane 

 

Atividade: Contação de história  

 

História: A bruxinha que voava numa escova de dentes 

 

Material necessário:    

✓ Folha em branco  

✓ Um pedaço de folha branca 

✓ Caneta ou lápis preto 

✓ Tesoura e cola (para uso do 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; 

✓ Incentivar hábitos de higiene; 

✓ Desenvolver a coordenação motora; 

✓ Desenvolver a capacidade de ouvir e (re)contar histórias. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

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

história, disponível em: https://youtu.be/LRaiLlvf868 

 

Você já conhecia esta história? Em que a bruxa voava? Você reparou bem? 

Em uma ESCOVA DE DENTES!!! Gostou?  

Agora responda: Você escova seus dentes todos os dias?  

Não podemos esquecer disso, porque nossos dentes precisam estar 

sempre limpos e branquinhos! 

Vamos fazer uma atividade para deixar os dentes bem limpinhos.  

• Com o pedaço de papel branco, vamos fazer várias bolinhas.  

• Rasgue o papel em vários pedaços e faça muitas bolinhas. 

• Com a outra folha, faça uma dobra ao meio (na vertical). 

 

https://youtu.be/LRaiLlvf868
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• Agora, risque uma boca bem grande e aberta (conforme imagem modelo 

a seguir). 

• Use o lápis ou a caneta para colorir algumas bolinhas, deixando-as como 

se estivessem sujas. 

• Num dos lados da boca, vamos colar os dentes sujos. 

• No outro, vamos colar as bolinhas brancas, “limpas”, como ficam depois 

que escovamos e cuidamos dos nossos dentes. 

 

Obs.: No vídeo explicativo, eu fiz minha boca com os dentes sujos e limpos, 

vocês podem ver! 

 

           Imagem modelo: 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Complementação: 

Você gostou da nossa Semana de Halloween? Viu quantos 

personagens legais fazem parte dele? Eles existem para nos alegrar, nos 

divertir. Não precisamos ter medo, nunca!  

Para fechar nossa semana, vamos assistir a mais alguns vídeos sobre o Dia 

das Bruxas. 

 

• Halloween Sharks: 

https://www.youtube.com/watch?v=XFFgVjE3aoU&t=2s 

• Três espantalhos: 

https://www.youtube.com/watch?v=hEs3OUc1DWQ 

• Vídeos divertidos de Halloween para crianças: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=XFFgVjE3aoU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=hEs3OUc1DWQ
https://www.youtube.com/watch?v=OVPhfiFCzMw

