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1º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 

Atividade: Contação de história / Artes  

 

Livro: Cachinhos de ouro e os três ursos 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade 

✓ Folhas coloridas  

✓ Tesoura 

✓ Cola branca 

✓ 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/rIkpf0HWtZA 

 

Desenvolvimento: 

Após escutar a história “Cachinhos de ouro e os três ursos”, contada pela 

professora, vamos para a nossa atividade do dia?  

 

 

https://youtu.be/rIkpf0HWtZA
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➢ Observe a silhueta do urso, personagem de nossa história, na folha de 

atividade.  

➢ Recorte pedaços de papéis coloridos e cole dentro do urso, formando 

um lindo animalzinho de colagem. 

➢ Para concluir, desenhe o rosto do ursinho usando canetinha. 

 

Obs: Se você não tiver folha colorida em casa, faça um lindo colorido em uma folha 

A4 e, assim, recorte os pedaços de papel para formar o nosso personagem de 

colagem. 

 

Para auxiliá-los no momento da atividade, segue um modelo de urso feito 

de recorte e colagem:  

 

 
 
 

Complementação:  

Para complementar a nossa atividade de hoje, assista ao vídeo disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=dWwSf7hAm5A e ouça a contação da 

história por Fafa, usando objetos inusitados.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 

Atividade: Confecção de brinquedo (DRAGÃO COSPE FOGO)  

 

Material necessário:  

✓ Rolos de papel higiênico 

✓ Cola branca 

✓ Tesoura 

✓ Folhas de papel 

✓ Canetinha 

✓ Papel crepom  

 

Justificativa:  

É inevitável o reconhecimento do brincar como atividade fundamental para 

o desenvolvimento infantil. O surgimento da infância é atrelado ao aparecimento 

do brinquedo, destacando a ação do brincar como essencial para o progresso da 

criança, além disso com surgimento do brinquedo e sua relevância, a infância 

passa a ser construída a partir das particularidades das crianças. 

 

Objetivos: 

✓ Desenvolver a coordenação motora e o controle da respiração; 

✓ Fortalecer a musculatura da face; 

✓ Estimular a percepção sensorial. 

 

Atenção ao vídeo explicativo do professor: 

https://www.youtube.com/watch?v=rzV_RASPR4Y 

 

Desenvolvimento:  

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

corretamente e construa o seu brinquedo. 

Bom trabalho e divirta-se!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rzV_RASPR4Y

