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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Não se esqueçam: nossos encontros acontecem sempre às terças-feiras e 

quintas-feiras, cada turma em seu próprio horário. 

 

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. 

➢ 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, 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 (MINHA TAREFA) com capricho. Oriente sobre a 

realização, recorte a margem da folha e cole no Caderno de Deveres de Casa.  
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LITERATURA  
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

Atividade: Contação de História + Artes 
 

Livro: O sonho de Natal 
 

Material necessário:  

✓ 1 Garrafa pet transparente de 1,5 ou 2 litros 

✓ Folha com molde dos pinheiros 

✓ Folhas coloridas 

✓ Tesoura (sob supervisão de um adulto) 

✓ Durex (colorido ou transparente) 

✓ Cola (sob supervisão de um adulto) 

✓ Bolinhas pequenas de isopor*  

*Sugestões: folha branca, papel crepom branco, guardanapo, algodão... 

✓ Demais materiais de livre escolha*  

*Sugestões: canetinha, lápis de cor, giz de cera, glitter, paetê, fitas e enfeites 

natalinos... 
 

Justificativa:  

O hábito de ouvir e contar histórias está presente em nossa cultura, 

aproximando-nos do universo da leitura e da escrita. As histórias estimulam o 

imaginário e despertam na criança o lado lúdico e o senso crítico, características 

muito importantes para o seu desenvolvimento.  

O Natal é uma data muito importante do nosso calendário, mas é preciso 

resgatar as origens reais desta data, conversando com as crianças sobre 

perdão, amor ao próximo, fraternidade e humildade, dentre outros valores 

nos quais reside a beleza da festa e o espírito natalino. 

 

   Objetivo:  

✓ Trabalhar o desenvolvimento da atenção, da concentração, da criatividade 

e da imaginação;  

✓ Incentivar o gosto pela leitura e pela linguagem;  

✓ Ampliar o vocabulário da criança; 

✓ Conhecer o significado e o verdadeiro sentido do Natal; 

✓ Construir conceitos como solidariedade e união, valorizando a convivência; 

✓ Identificar os símbolos do Natal. 
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 Desenvolvimento:  

Antes de fazer sua atividade, assista ao vídeo da professora trazendo a 

contação de história, disponível em: https://youtu.be/Gyh8lQh3K00 
 

Vamos confeccionar um lindo globo de neve? 
 

Como fazer: 

1. Recorte a garrafa em três partes. Separe apenas o fundo da garrafa (com 

altura aproximada de 6cm) e a parte superior (com altura aproximada de 

12cm). A parte do meio não será utilizada; 

2. Recorte os 4 moldes de pinheiro, pinte-os e dobre todos ao meio 

(verticalmente); 

3. Cole-os de modo que a parte de trás das laterais fiquem unidas. A lateral de 

um pinheiro deve ser unida à lateral de outro pinheiro; 

4. Depois de unir os pinheiros, enfeite como quiser. 

5. Dobre a pequena base retangular para fixar o pinheiro (4 em 1) no fundo da 

garrafa; 

6. Salpique as bolinhas de isopor no fundo da garrafa, simulando a neve. Na 

falta de isopor, sugerimos usar outro material, como folha branca, papel 

crepom branco, guardanapo, algodão etc); 

7. Usando durex (transparente ou colorido), una as duas partes da garrafa, 

formando o globo de neve; 

8. Decore a garrafinha como quiser, com brilho, fitas e enfeites natalinos. Depois, 

divirta-se! 

 

Imagem modelo: 

 
 

                      

https://youtu.be/Gyh8lQh3K00


        

 

 

  

       


