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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Não se esqueçam do nosso encontro, sempre na quinta-feira às 

17h30min.  

 

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). 

➢ 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 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Estações do ano - VERÃO 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Giz de cera  

✓ Papel crepom 

✓ Cola branca (para uso adulto) 

 

Justificativa:  

Tendo em vista a importância da compreensão por parte da criança sobre as 

mudanças climáticas, trabalhar as estações do ano desde a Educação Infantil 

viabiliza o conhecimento dela sobre as características de cada estação, a ordem 

na qual elas acontecem, o vestuário adequado, além da importância da 

preservação da natureza.  

 

Objetivos: 

✓ Identificar as estações do ano; 

✓ Reconhecer as características de cada estação;  

✓ Saber o tipo de roupa e alimentação adequada para cada estação;  

✓ Aprender a ordem das estações do ano;  

✓ Desenvolver a imaginação e a criatividade;  

✓ Desenvolver a consciência ambiental. 

 

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/bsqHg5Z2dag 

 

Você está aprendendo sobre as estações do ano. Cada uma possui 

características importantes e, por isso, devemos estar atentos ao que vamos 

vestir e comer, dentre outros.  

Ontem conversamos sobre a primavera, a “estação das flores”. Tenho 

certeza de que você ama a estação que vamos conhecer hoje.  

Nela nós podemos ir à piscina, tomar sorvete, banho de mangueira, ir à 

praia... Já descobriu qual é? Pensa um pouquinho.... é o Verão! A estação mais 

quente do ano. 

https://youtu.be/bsqHg5Z2dag
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Você gosta de sorvete? Na atividade de hoje, você irá montar o seu. Para 

isso, siga os passos:  

 

1. Imprima a folha de atividade de hoje. 

2. Perceba que nela há um delicioso sorvete! Mas esse sorvete está um pouco 

diferente: está todo branquinho. Vamos enfeitá-lo? 

3. Colora com giz de cera, de sua preferência, a casquinha do sorvete. 

4. Faça bolinhas de papel crepom ou folha colorida; 

5. Em seguida, cole as bolinhas de papel na bola do sorvete para deixá-la mais 

bonita!  

Faça com atenção e capricho! 

  

Complementação: 

Vamos assistir a alguns vídeos sobre o verão? Disponíveis em: 

1. Chegou o verão:  

https://www.youtube.com/watch?v=lh3pJGeO3K4 

 

2. Gente é verão: 

 https://www.youtube.com/watch?v=DWr6p0gkAH4 

 

3. Roupa de verão: 

 https://www.youtube.com/watch?v=GHp4ctkNik8 
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VAMOS COLAR BOLINHAS DE PAPEL NA BOLA DE SORVETE PARA 

DEIXÁ-LA MAIS BONITA! 

 

 

                     

 

 

 

NOME: ________________________________________ 


