
  

 

 

 

 

 

19/03/21 

2º PERÍODO 
                                           

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
 

Atividade: Contação de história    
 

Livro: Um outono de brincadeira (Eva Furnari) 

                    
       Material necessário:  

✓ Folha de atividade 
✓ Lápis de escrever 
✓ Lápis de cor 
✓ Cola branca 
✓ Folhas coloridas marrom, amarela, laranja (de preferência, para 

representar as folhas secas) 
✓ Tesoura (com orientação de um adulto) 

 
Justificativa:  

       O outono é a estação do ano que antecede o inverno. É no outono que a 
maioria das frutas ficam maduras. Por isso é chamada de estação das frutas. 
       É necessário despertar na criança a conscientização da natureza, 
diferenciar as estações do ano e suas características. 

                          
Objetivos: 
✓ Desenvolver a criatividade, linguagem e gosto pela leitura; 
✓ Estimular o raciocínio lógico; 
✓ Estimular a concentração; 
✓ Identificar o outono como estação do ano e suas características; 
✓ Identificar as frutas dessa estação. 

 
      Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/3engF4TlyUs 
 

Desenvolvimento:  
Agora que já assistiu ao vídeo vamos começar. 
No outono as folhas ficam secas em tons amarelados, marrons e laranjas 

e caem das árvores, então vamos enfeitar a árvore de outono? Recorte e cole 
nos galhos da árvore, várias folhas para representar o outono. Enfeite a sua 
árvore bem bonita! 

 
 
 
 

https://youtu.be/3engF4TlyUs
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Fique de olho nas sugestões abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complementação: 
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também aos vídeos 

disponíveis em: https://youtu.be/FiDZUt4dXnA 
 
                         https://youtu.be/q4P2GZkXpOM 
 
                         https://youtu.be/_0AHXDC81Hw 
 

about:blank
https://youtu.be/q4P2GZkXpOM
https://youtu.be/_0AHXDC81Hw


 

 

 

 

      NOME: __________________________________ 
 

ARTES 

 
➢ RECORTE E COLE FOLHAS PARA OS GALHOS DA ÁRVORE E 

REPRESENTE O OUTONO. USE A SUA CRIATIVIDADE! 
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2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 
Atividade: Confecção de brinquedo  
                  (Planeta flutuante) 
 
Material necessário:  
 1 garrafa pet com tampa 
 Bola de isopor ou de papel 
 Canudo 
 Fita adesiva 

 
Justificativa:  

O brinquedo certo é uma forma de estimular a atividade criadora e a 
percepção infantil, possibilitando à criança desenvolver a inteligência. 

“Soprar é um movimento importante para o desenvolvimento oral da 
criança. Através do sopro, ela controla a respiração, movimenta os músculos da 
boca, trabalha o diafragma e melhora a dicção”. 

 
Objetivos: 
 Desenvolver a coordenação motora, e o controle da respiração,fortalecer 

a musculatura da face e estimular a criatividade.  
 

Atenção ao vídeo explicativo do professor: 
https://www.youtube.com/watch?v=xjXDVyHc7kQ 
 
Desenvolvimento:  

Assista ao vídeo e siga corretamente as instruções.  

https://www.youtube.com/watch?v=xjXDVyHc7kQ

