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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 aprendizado! 

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. 

➢ Utilize 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). 

➢ 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 + Desenho  

 

Livro: Mauro e o Dinossauro 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Giz de cera 

 

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. 

Sendo assim, a escola apresenta-se como principal espaço para o 

desenvolvimento destas habilidades através do contato frequente com situações 

diversas, buscando o prazer em ouvir e contar histórias, desenvolvendo assim o 

a autonomia individual. 

 

Objetivos: 

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

✓ Desenvolver a linguagem oral; 

✓ Desenvolver a criatividade; 

✓ Desenvolver a imaginação. 

 

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 professora, 

disponível em: https://youtu.be/OW-bgXe5VCY 

 

A história de hoje foi surpreendente. Você gostou? Mauro acreditou que 

havia um dinossauro em sua casa. Já pensou?  

No entanto, descobrimos que na verdade, aquele bichinho se chamava 

lagartixa. Eca!!!!!!!!!! 

Na atividade de hoje, você irá deixar a imaginação fluir. Preparado? Siga 

os passos: 

 

https://youtu.be/OW-bgXe5VCY
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1. Imprima a folha de atividades; 

2. Agora desenhe a parte da história que você mais gostou; 

3. Mas atençao, faça com capricho! 

 

Complementação: 

Para te ajudar na atividade, assista aos vídeos sugeridos abaixo e 

disponíveis em: 

 

1. The dinosaurs song 

https://www.youtube.com/watch?v=nBxE-LwXDwY 

 

2. A dança do dinossauro 

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

 

3. Você já viu o BABY da Família Dinossauro? Vamos conhecê-lo? 

https://www.youtube.com/watch?v=i4_QmVz_u3Y 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nBxE-LwXDwY
https://www.youtube.com/watch?v=zf_yJCbtwho
https://www.youtube.com/watch?v=i4_QmVz_u3Y
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E AÍ? VOCÊ GOSTOU DA HISTÓRIA DE HOJE?  

DESENHE A SUA PARTE PREFERIDA! 

NOME: ________________________________________ 


