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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS  

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Chegamos ao fim de mais uma semana de muito trabalho. 

Para a realização das atividades semanais, 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.  

➢ Utilizem as folhas de atividade e arquivem-nas para entrega à professora no 

fim do bimestre.  

➢ 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 na escola (verifique horário junto à coordenação). 

➢ Sempre coloque o nome da criança na atividade, em letra PALITO, 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  
 

LITERATURA E ARTES 
Professora: Yasmin 

 

Atividade: Contação de história + Artes (construindo uma vassoura) 

 

Livro: A bruxinha que voava em uma escova de dentes 

 

Material necessário: 

✓ Folha colorida ou papel cartão (de preferência na cor preta ou marrom) 

✓ Fita adesiva (fita crepe; durex, dupla face dentre outros) 

✓ Canudo ou outro objeto semelhante. 

 

Justificativa:  

A leitura contribui para ampliar a visão de mundo da criança, estimula o 

desejo de outras leituras, exercita a fantasia e a imaginação. Através dela a 

criança passa a compreender o funcionamento comunicativo da escrita, 

desenvolver estratégias de leitura e o senso crítico. 

 

Objetivos: 

✓ Provocar a curiosidade, o gosto e o hábito pela leitura; 

✓ Desenvolver a linguagem oral, a criatividade e a imaginação; 

✓ Conhecer a cultura do país e de outras nacionalidades; 

✓ Incentivar o contato com diferentes materiais. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda são fundamentais para 

a realização das nossas atividades. 

 

Antes de iniciar a atividade, assista ao vídeo explicativo da Tia Yasmin, 

disponível em: https://youtu.be/g91-4lQVGy4 

 

Dia 31 de Outubro comemoramos o Hallowen, uma festa muito divertida 

em que procuramos doces. Esse ano, não poderemos aproveitá-la como de 

costume, mas isso não impede de comemorá-la com bastante animação.  

Hoje você ouviu a história de uma bruxinha que tinha uma vassoura 

diferente, você se lembra qual era? Uma escova de dente. Que engraçado! Você 

já viu uma bruxa voar em uma escova de dente?  

Essa bruxinha tinha uma missão: deixar o castelo bem limpinho.  

Mas um dia, ela ficou doente e os dentinhos que moravam no castelo 

começaram a ficar cheios de bichinhos, igual aos nossos quando não os 

escovamos.  

https://youtu.be/g91-4lQVGy4
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No final da história, a bruxinha teve ajuda dos legumes e ganhou um 

presente da princesa: uma vassoura nova. 

E você? Tem uma vassoura? Vamos construir nossa própria vassoura 

mágica? Siga os passos: 

 

1. Separe os materiais necessários para realizar a atividade; 

2. Dobre a folha colorida, de preferência preta ou marrom, ao meio e corte-a; 

3. Em seguida, peça que um responsável corte a pontinha da folha para formar 

franjas; então, a base da vassoura estará pronta! 

4. Agora, com auxílio da fita adesiva, cole a folha colorida no canudo com a franja 

virada para baixo (envolva a franja de papel em torno do canudo até o final); 

5. Com cuidado, vá abrindo um pouco as franjas; 

 

Pronto! Sua vassoura está pronta e você já pode aproveitar a festa! 

 

Complementação: 

Vamos cantar uma música sobre uma bruxinha que tinha uma vassoura de 

CAPIM? Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=upNZ1XR_eDY 

 

Você já aprendeu sobre os hábitos de higiene e sabe como eles são 

importantes para os nossos dentinhos. Vamos relembrar como esse processo 

de escovação deve ser feito? Além disso, vamos ouvir um pouquinho mais sobre 

o Hallowen? Assista aos vídeos disponíveis em: 

1. Escovo os dentes - https://www.youtube.com/watch?v=en08bwyllpk 

2. Aprendendo a escovar os dentes 

https://www.youtube.com/watch?v=cQrgPUPI9RI 

3. Escovar os dentes - https://www.youtube.com/watch?v=v7pxOOZq0Cg 

4. Halloween (Pocoyo): 

        https://www.youtube.com/watch?v=H0E_OGn4wBk 

 

 

Imagem modelo: 
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