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MATERNAL III 
 

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! 

 

Por favor, 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. 

➢ Façam o DEVER DE CASA com capricho. 

➢ 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). 

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

identificação da professora.  

➢ As matrizes referentes às atividades de Inglês, também estarão disponíveis 

na escola. 

➢ 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 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Contação de história  

 

Livro: Romeu e Julieta – Ruth Rocha 

 

Material necessário: 

✓ Tintas de variadas cores 

 

Justificativa: 

A contação de histórias faz parte da arte. Ambas permitem aos 

espectadores o encontro com um mundo paralelo ao que vivemos: o mundo da 

criatividade e da imaginação. 

Na infância, a criança possui de maneira aflorada a capacidade de viver o 

mundo real e o imaginário usando-os como ferramenta para aguçar a sua 

curiosidade. Ao ouvir histórias podemos desenvolver o desenho e a pintura, a 

musicalidade, a oralidade, o pensamento, o imaginário, o faz de conta, o 

brincar... São inúmeros os benefícios que aprimoramos ao trabalharmos a arte 

e a contação de história na infância.  

 

Objetivos:  

✓ Desenvolver o hábito e o gosto pela leitura; 

✓ Apresentar diferentes gêneros literários e seus personagens; 

✓ Ampliar a criatividade e a imaginação; 

✓ Incentivar o respeito com as diferenças. 

 

Desenvolvimento: 

Oba, hoje é dia de história! 

A história de hoje se chama “Romeu e Julieta”, foi escrita por Ruth Rocha 

e conta sobre um reino colorido e cheio de flores, onde as coisas eram 

separadas por cores. Existiam borboletas de várias cores, mas elas não 

podiam se misturar. 

         Assista a contação feita pela professora, disponível em: 

https://youtu.be/F63yXuJsPU4 

 

            Ao final da história descobrimos que a separação de cores teve fim. 

Agora todas as flores e borboletas nasciam e cresciam juntas, deixando o reino 

todo colorido e feliz. Vamos à atividade de hoje? 

Na folha de atividade, siga a instrução com atenção e capricho! 

https://youtu.be/F63yXuJsPU4
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Complementação: 

Vamos assistir a mais alguns vídeos? 

 

1. As borboletas 

https://www.youtube.com/watch?v=XRLwj3pPxzw 

 

2. As borboletas (Arca de Noé) 

https://www.youtube.com/watch?v=QiBn-rfI-wg 

 

3. No jardim 

https://www.youtube.com/watch?v=hElPNH_i7Js 
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ATIVIDADE REFEREENTE À HISTÓRIA “ROMEU E JULIETA” – RUTH ROCHA 
 

VAMOS DEIXAR A BORBOLETA BEM COLORIDA?  
PINTE-A UTILIZANDO DIFERENTES CORES. 

 

                 

                                                              

 

NOME: ______________________________________________________ 

 

 

   


