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2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

 ORIENTAÇÕES GERAIS  
 

Querida família! 
Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais. Não se esqueçam: 

nossos encontros acontecem às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-
feiras, cada turma em seu próprio horário. 

 
Para a realização das atividades, por favor, estejam atentos: 

➢ 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). 

➢ Lembre a criança de escrever seu NOME COMPLETO, em letra PALITO, nas 
atividades, para identificação da professora e treino da escrita. 

➢ As matrizes referentes às atividades de Inglês, também estarão disponíveis no 
site e na escola. 

➢ Façam os Deveres de Casa com capricho. Oriente sobre a realização, recorte a 
margem da folha e cole no Caderno de Deveres de Casa.  

➢ Façam os Deveres de Casa com capricho. Oriente sobre a realização, recorte a 
margem da folha e cole no Caderno de Deveres de Casa.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

LITERATURA  
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

 
Atividade 1: Contação de história 
 
Livro: A bonequinha preta 

                 (Alaíde Lisboa de Oliveira) 
 
Material necessário: 
✓ Folha de atividade 
✓ Lápis de escrever 
✓ Lápis de cor 

 

Justificativa:  
Na Educação Infantil é necessário desde cedo, dá condições as crianças, 

possibilidades de reflexão e atitudes positivas na sua própria identidade e as suas 
singularidades.  

Portanto este livro aborda o preconceito e à discriminação racial de uma 
forma lúdica, refletir sobre a interação social e seus valores, permitindo que as 
crianças convivam com as diferenças e compreenda as relações raciais. Dando 
oportunidades para que as crianças possam lidar com as emoções reorganizando 
seus pensamentos através do faz de conta. 

 

Objetivos: 
✓ Reconhecer a sua própria identidade para que valorize a sua imagem e a 

do outro desenvolvendo valores básicos e valorizando a diversidade 
racial; 

✓ Valorizar ações de cooperação, respeito e solidariedade; 
✓ Respeitar as características de etnia; 
✓ Apreciar atos de leitura como fonte de conhecimento; 
✓ Demonstrar cooperação de situações de produção coletiva; 
✓ Desenvolver a linguagem oral para expressar desejos e opiniões.  

 

Desenvolvimento:  
Antes de desenvolver sua atividade, assista ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/fTBDQODgLU4 
 

Agora, de olho na folha de atividade! 
Observe o nome e responda sobre a palavra BONEQUINHA.  

1. Quantas vogais?  
2. Quantas consoantes?  
 

 

https://youtu.be/fTBDQODgLU4
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Agora marque a alternativa correta:  
3. Qual a cor da boneca?  
4. Onde caiu a boneca?  
5. Como era o nome da dona da boneca?  
6. Qual animal aparece na história? 

 
Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista aos vídeos sugeridos abaixo e 
disponíveis em:  

1 -   https://youtu.be/WT_Y00VKUvY 
               2-    https://youtu.be/7VW3QPyZy_Y 
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 NOME:  __________________________________________________ 
 

               __________________________________________________ 

                            HISTÓRIA: A BONEQUINHA PRETA 

                                                                  (Alaíde Lisboa de Oliveira) 

 

➢  OBSERVE O NOME E RESPONDA: 

         BONEQUINHA 
 

➢ QUANTAS VOGAIS? 
 

➢ QUANTAS CONSOANTES? 

 

 

AGORA MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA: 

➢ QUAL A COR DA BONECA? 
 

(    ) VERMELHA         (    ) PRETA          (    ) AMARELA 
 

 
➢ ONDE CAIU A BONECA? 

 
(    ) NA BACIA         (    ) NO CESTO       (    ) NA CALÇADA 

    

 
➢ COMO ERA O NOME DA DONA DA BONECA? 

 
(    ) LUCINHA        (    ) ANA         (    ) MARIAZINHA 

 

 
➢ QUE ANIMAL APARECE NA HISTÓRIA? 

 
(    ) GATO         (    ) VACA           (    ) COBRA 
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 PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ARTES  
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 
Atividade 2: A bonequinha preta  
 
Material necessário: 

• 1 folha preta e 1 folha vermelha 
• Canetinha ou lápis de cor 
• Tesoura (com auxílio de um adulto) 

Obs.: Se você não tiver folha colorida em  

casa, pinte duas folhas brancas (uma de  

vermelho e uma de preto). 

 
Justificativa:  

Comemorado em 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra é um 
marco nacional na luta contra o racismo e a desigualdade racial. A data nos 
lembra a importância dos povos e da cultura africana na construção social e 
cultural brasileira, bem como a necessidade de abordar temas como o 
preconceito e a diversidade étnico-racial em diferentes esferas da sociedade – 
inclusive na escola. 

                                             

 

 

 

 

 

 
 
Como fazer a nossa bonequinha preta: 

1. Risque sua mão em uma folha preta.  
2. Em seguida, com a ajuda de um adulto, corte-a. 
3. Faça um triângulo na folha vermelha para fazer a roupa da boneca. 
4. Recorte pedaços de papel para fazer os braços e as pernas. 
5. Agora, faça o rosto da boneca, usando a canetinha e use a criatividade 

para enfeitar a roupa dela. 
Observe o desenho acima como molde. 
6. Cole a sua BONEQUINHA PRETA na folha de atividade. 
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Complementação: 
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista aos vídeos sugeridos abaixo 

e disponíveis em:      
1- https://www.youtube.com/watch?v=v7kaB4ARxP4 
2- https://www.youtube.com/watch?v=rBfAeuuWmgQ 
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NOME: __________________________________________________ 
 

             __________________________________________________ 

                                                   

                                                      ARTES 

                 A BONEQUINHA PRETA 

 


