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Complementação:  

Veja a versão do Lobo, da 

história de Chapeuzinho 

Vermelho, assistindo ao 

vídeo abaixo:  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=Y_woDHFY3vo 

 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

LINGUAGEM 
Professora: Letícia 

 

Atividade: Contação de História 

 

História: Chapeuzinho Vermelho 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade  

✓ Tinta guache com a cor de sua preferência 

✓ Jornais, revistas ou folha colorida 

✓ Cola colorida com as cores de sua preferência 

 

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! 

 

Objetivos: 
✓ Desenvolver a imaginação através da contação de histórias; 

✓ Aprimorar a coordenação motora; 

✓ Aguçar a criatividade; 

✓ Reconhecer novas técnicas de arte e diferentes materiais. 

 

Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/RGLFs1qMr6I 

 

Desenvolvimento:  

Após ouvir a história “Chapeuzinho Vermelho”, 

contada pela professora, faça o que se pede: 

1. Molhe o seu dedinho na tinta guache e  

pinte a capa da Chapeuzinho vermelho; 

2. Usando cola colorida, pinte o céu e 

as nuvens que aparecem na imagem; 

3. Rasgue pedacinhos de papel e cole 

na grama onde a Chapeuzinho Vermelho  

está pisando. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_woDHFY3vo
https://www.youtube.com/watch?v=Y_woDHFY3vo
https://youtu.be/RGLFs1qMr6I
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➢ USANDO O SEU DEDINHO, PINTE COM TINTA A ROUPA DA 
CHAPEUZINHO VERMELHO. 
➢ PINTE O CÉU COM COLA COLORIDA. 
➢ COLE PAPEL PICADO NA GRAMA ONDE PISA A CHAPEUZINHO. 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 

Atividade: Confecção de brinquedo - Pião 

 

Justificativa:  

“Quando partilhamos com a criança a reinvenção de um brinquedo, 

estamos também levando-a descobrir o encanto nas coisas simples e recicláveis. 

Isso é muito mais que uma nova forma de brincar: a criação de brinquedos com 

sucata é uma proposta de mudança na forma de ver as coisas, é um convite para 

uma pequena aventura. Aventura que expõe as potencialidades da criança, afeta 

suas emoções, põe à prova suas aptidões e testa seus limites. O ato de criar 

brinquedos com materiais recicláveis de diferentes naturezas permite à criança 

descobrir as diferentes propriedades e características do lixo. E aqui o erro é 

parte importante do processo de descoberta. O brinquedo, em especial é 

concebido como suporte da brincadeira o objeto torna-se brinquedo quando 

assume uma função lúdica, ou seja, quando a criança reveste esse objeto de um 

significado que é sempre social, podendo agregar arte, educação, cultura e 

cidadania.” (SOUZA DE VARGAS, 2002; GILLES BIROUGÉRE, 1994) 

 

Objetivo:  

➢ Desenvolver a coordenação motora; 

➢ Estimular a criatividade e o imaginário infantil, a integração e a 

socialização.  

  

Desenvolvimento:  

Assista à vídeo aula com a explicação do professor Rafael. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=YmsXG_YR14g&feature=youtu.be 

 

Siga as instruções corretamente e com muito cuidado. Divirta-se!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YmsXG_YR14g&feature=youtu.be

