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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Chegamos juntos a mais um fim de semana maravilhoso! Que bom!!! 

 

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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LITERATURA E ARTES 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Contação de história - consciência negra/20 de novembro 

 

Livro: Uma princesa diferente?  

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Pincel 

✓ Tintas  

 

Justificativa: 

O Brasil é o país com a segunda maior população negra do mundo. 

Apesar disso, situações racistas ainda acontecem com certa frequência em 

diversas esferas da sociedade. A principal maneira de gerar avanços em 

pensamentos como esses, é justamente por meio da educação. 

Celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra é uma forma de levantar 

questões fundamentais a respeito da importância dos negros na construção da 

história do povo brasileiro. Para que uma mudança de pensamento aconteça, 

de fato, é preciso estimular o respeito pelas diferenças desde muito cedo. 

 

Objetivos:  

✓ Promover a reflexão a respeito da igualdade racial; 

✓ Estimular o respeito às diferenças; 

✓ Conversar a respeito da discriminação e preconceitos baseados na 

aparência das pessoas. 

 

Desenvolvimento: 

Dia 20 de Novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. 

Assista a contação de história feita pela professora, disponível em: 

https://youtu.be/QJSZqXxBDSY 

 

Agora que você já ouviu essa linda história, feche seus olhinhos, pense 

em todos os seus amiguinhos, colegas de turma e diga quais são as 

características que diferenciam vocês: Cabelo, cor da pele, cor dos olhos, 

altura, formato do nariz, boca e olhos... 

Seus colegas se parecem com você? Por quê? 

Você deve ter notado que não existe ninguém igual a ninguém e são 

justamente as nossas diferenças que fazem com que sejamos especiais. 

https://youtu.be/QJSZqXxBDSY
https://escolaeducacao.com.br/camadas-da-pele/


  
 
 
 
 

 

20/11/20 

MATERNAL III 
 

Por isso, é tão importante respeitarmos as diferenças uns dos outros. 

E aí, vamos começar hoje? Não deixe pra depois! 

Para finalizar, faça a atividade abaixo. 

 

Complementação: 

Você já assistiu ao filme “A princesa e o sapo”? É uma linda e envolvente 

história que mostra como Tiana, uma moça simples e trabalhadora alcança 

seus objetos e se torna uma princesa. Ah, que lindo! Vamos assistir? 

Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=RXwnUJ5sR6U&list=PLqyPM-

SVKKu5c7QF8eq2jJVt_NP9n3VRG 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RXwnUJ5sR6U&list=PLqyPM-SVKKu5c7QF8eq2jJVt_NP9n3VRG
https://www.youtube.com/watch?v=RXwnUJ5sR6U&list=PLqyPM-SVKKu5c7QF8eq2jJVt_NP9n3VRG


             
 
 

 
 
 

CONSCIÊNCIA NEGRA – 20 DE NOVEMBRO 

 

AGORA, QUE JÁ APRENDEMOS QUE SOMOS TODOS DIFERENTES, PINTE CADA BONEQUINHO DE UMA COR. 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 
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NOME: ______________________________________________________ 

 


