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1º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 

Atividade: Quem quer casar com a Dona Baratinha? 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Folha A4 branca 

✓ Tesoura 

✓ Cola 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

✓ Canetinha 

 

Justificativa:  

A leitura, entre tantas coisas, possibilita a interação com o meio ambiente, 

facilitando muito o processo de compreensão do mundo que nos cerca. Sendo 

assim, é interessante inserir os livros na vida das crianças desde os primeiros 

anos de vida. Nesse sentido, a escola cumpre um papel fundamental, pois, é nela 

que as crianças passam boa parte da infância. Além disso, o hábito de ler é crucial 

no desenvolvimento da linguagem escrita e linguagem oral. 
  

Objetivos: 

✓ Valorizar os momentos da leitura, entendendo que é o melhor caminho para 

despertar nosso conhecimento de mundo. 

✓ Despertar o interesse pela leitura, fortalecendo o hábito nos estudantes e 

formando leitores no ambiente escolar; 

✓ Desenvolver habilidades de pesquisa oral e escrita; 

✓ Instigar a curiosidade dos alunos. 

✓ Diferenciar os tipos de texto; 

✓ Conhecer autores e suas obras; 

✓ Enriquecer o vocabulário;  

✓ Estimular a imaginação e a criatividade; 

✓ Desenvolver a linguagem oral e escrita. 

 

Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/F2PBbX4obVY 

 

Desenvolvimento: 

Após escutar a história “Quem quer casar com a dona baratinha?”, contada 

pela professora, vamos para a nossa atividade do dia?  

Siga as instruções abaixo com cuidado. 

 

 

https://youtu.be/F2PBbX4obVY
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➢ Corte uma folha branca no formato de um círculo. 

➢ Depois, colora uma face do círculo de marrom e deixe o verso em branco. 

➢ Dobre os lados e a parte de cima, que não foram coloridos, como na foto: 
 

 
 

➢ Em seguida, colora de preto as partes laterais dobradas para formar as 

asas da barata. Faça o rostinho na parte superior da dobra: 

 

 

 
➢ Cole a sua dobradura de baratinha dentro da janela, presente na folha de 

atividade. Conclua fazendo as perninhas da barata, como na foto abaixo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Complementação:  

Para confeccionar a baratinha de dobradura, você pode acessar o vídeo 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Zgor6U_quvY e assistir, na 

integra, ao passo a passo da nossa atividade.  
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QUEM QUER CASAR COM A DONA BARATINHA QUE TEM FITA NO 

CABELO E DINHEIRO NA CAIXINHA ? 

 

 

NOME: ________________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 

Atividade: Confecção de brinquedo (AVIÃOZINHO)  

 

Material necessário:  

✓ Pregador 

✓ Tinta guache  

✓ Pincel 

✓ Palitos de picolé 

✓ Cola branca   

 

Justificativa:  

A criança desde cedo possui a capacidade de reinventar e criar, atribuindo 

significados a objetos simples, como pedaços de papéis e galhos, caixas ou 

embalagens. Ela simplesmente ressignifica a utilidade do objeto e o torna um 

brinquedo.   

Essa ação envolve o imaginário da criança, a capacidade que ela tem de 

fantasiar, inventar brinquedos, jogos e brincadeiras, e criar espaços lúdicos e 

momentos imaginários. Para o desenvolvimento infantil é de suma importância o 

contanto e a interação com ambiente, pois o permite criar relação e ligação com 

o meio, desenvolvendo o social e a própria educação cultural. 

 

Objetivos: 

✓ Estimular a criatividade e a interação 

 

Atenção ao vídeo explicativo do professor: 

https://drive.google.com/file/d/1rww-JADZXRjD2WhDEDV3Ukv2qV2c3p3x/view 

 

Desenvolvimento:  

Após assistir ao vídeo explicativo do tio Rafael, siga as instruções 

corretamente e construa o seu brinquedo. 

Bom trabalho e divirta-se!  

 

https://drive.google.com/file/d/1rww-JADZXRjD2WhDEDV3Ukv2qV2c3p3x/view

