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2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

LITERATURA E ARTES
Atividade: Contação de história
Livro: O pequeno Pepe e o desejo do arco-íris
Elizabeth Baguley /Caroline Pedler
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de escrever
✓ Lápis de cor
✓ Tesoura (com orientação de um adulto)
✓ Cola (com orientação de um adulto)
✓ Papel colorido
Justificativa:
O hábito de ouvir e contar histórias estão presentes 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.
Objetivos:
➢ Desenvolver a atenção, a concentração, a criatividade e imaginação;
➢ Ampliar o vocabulário;
➢ Criar o hábito da leitura.
Atenção ao vídeo da professora: https://youtu.be/G2JuECr2bnQ
Desenvolvimento:
Agora, de olho na folha de atividade!
Recorte e cole na folha da atividade o ratinho com formas geométricas.
Faça com bastante capricho!
Complementação:
Vamos reforçar nosso aprendizado?
Assista também ao vídeo disponível em: https://youtu.be/wvK1H4mJGGY
https://youtu.be/2BjyIvwTMz8
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ARTES
Agora que você já conhece a história “O PEQUENO PEPE”, faça a sua
atividade de recorte e colagem utilizando as formas geométricas.
Veja algumas sugestões:

Use a sua criatividade e capriche!
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ARTES

O PEQUENO PEPE E O DESEJO DO ARCO-ÍRIS
ELIZABETH BAGULEY / CAROLINE PEDLER

➢ DEPOIS DE RECORTAR AS SUAS FORMAS GEOMÉTRICAS, COLE ABAIXO O
RATINHO. CAPRICHE NA CRIATIVIDADE E ENFEITE-O COMO QUISER!
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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!

