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2º PERÍODO 

                               
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
Professora: Aline 

 
Atividade:  Independência do Brasil 
  
História: A fábula das três cores (Ziraldo) 

 

Material necessário:  
✓ Folha de atividade 
✓ Lápis de escrever 
✓ Lápis de cor 

   
Justificativa:  

No dia 7 de setembro de 1822, D. Pedro I proclamava a Independência do 
Brasil às margens do Rio Ipiranga. 

Os dizeres: “Independência ou Morte” marcaram o início de um novo período 
na história do Brasil, até então colônia de Portugal. D. Pedro I tornava-se o primeiro 
imperador das terras brasileiras. 

O professor como mediador e participante ativo no processo de 
aprendizagem das crianças, deve valorizar os acontecimentos históricos e datas 
importantes que marcaram a nossa história. Despertando assim, o sentimento de 
patriotismo nas crianças. 

 
Objetivos: 

✓ Incentivar o amor à pátria;  
✓ Reconhecer a bandeira do Brasil; 
✓ Comemorar datas cívicas do nosso país; 
✓ Conhecer melhor a nossa história. 

 

       Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/xHUqbZ8xCx4 
 

Desenvolvimento:  
Agora de olho na atividade! 
Colora a bandeira do Brasil e depois circule as formas geométricas que a 

Bandeira possui. Capriche! 
 

Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao vídeo disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=kGrj_y8SpSw 

       

https://escolaeducacao.com.br/independencia-do-brasil-resumo/
https://escolaeducacao.com.br/independencia-do-brasil-resumo/
https://youtu.be/xHUqbZ8xCx4
https://www.youtube.com/watch?v=kGrj_y8SpSw
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NOME:  _______________________________________ 
 

                _______________________________________ 
 

AS CORES OFICIAIS DA BANDEIRA BRASILEIRA SÃO VERDE, 
AMARELO, AZUL E BRANCO, COM A FRASE "ORDEM E PROGRESSO". 

 
O BRANCO, SIGNIFICA O DESEJO PELA PAZ. 

O AZUL, SIMBOLIZA O CÉU E OS RIOS BRASILEIROS. 
O AMARELO, SIMBOLIZA AS RIQUEZAS DO PAÍS. 

O VERDE, SIMBOLIZA AS MATAS (A RICA FLORESTA BRASILEIRA). 
 

 AGORA QUE VOCÊ JÁ SABE QUAIS SÃO AS CORES DA BANDEIRA DO 
BRASIL, VAMOS COLORIR? 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CIRCULE SOMENTE AS FORMAS GEOMÉTRICAS QUE A BANDEIRA 
POSSUI. 
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2º PERÍODO 

 
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ARTES 
 

BANDEIRA DO BRASIL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Bandeira do Brasil é a personificação do país, o principal componente 
para delimitar e diferenciar os territórios nacionais.  É o símbolo mais importante 
da nação. Representa o patriotismo e envolve todas as histórias e características 
da população brasileira. 

A Bandeira do Brasil é formada por um retângulo verde, um losango 
amarelo no centro, uma esfera azul celeste dentro do losango, e uma faixa branca 
com a frase "Ordem e Progresso". Na bandeira brasileira ainda estão 27 estrelas 
que representam os 26 estados e o Distrito Federal do país. 

As cores oficiais da bandeira brasileira são o verde, amarelo, azul e 
branco, com a frase "Ordem e Progresso". 

Originalmente, simbolizavam as cores das casas reais da família de D. 
Pedro I, sendo o verde a cor símbolo da casa real dos Bragança e o amarelo da 
casa real dos Habsburgo. 

No entanto, ao longo dos anos os brasileiros associaram outros 
significados para cada uma das cores, mesmo que estes não sejam considerados 
oficiais: 

 "branco", significa o desejo pela paz 
 "azul", simboliza o céu e os rios brasileiros 
 "amarelo", simboliza as riquezas do país 
 "verde", simboliza as matas (a rica floresta brasileira) 
A frase "Ordem e Progresso" foi baseada nos estudos do filosofo francês 

fundador do positivismo, Augusto Comte. 
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VAMOS FAZER UMA BANDEIRA DO BRASIL? 

 
BANDEIRA DO BRASIL FEITA COM CAIXA DE OVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Material necessário: 

 1 Bandeja verde de ovos (corte uma ou duas fileiras para ficar um 
retângulo). 

 2 folhas brancas. 
 Imagens de círculo e losango desenhadas em uma folha branca. 
 Restos de papel, tecido ou EVA amarelo. (Use o material que você tiver) 
 Canetinha ou lápis azul. 
 Cola branca e tesoura. 

 
Como fazer: 

1. Mostre para a criança uma imagem colorida ou a própria Bandeira do 
Brasil, converse sobre as cores e as formas geométricas que compõem nossa 
bandeira. 

2. Mostre a caixa de ovos e pergunte sobre a cor e qual parte ela pode ser 
da bandeira. Questione que outras partes faltam? Ajude a criança na resposta se 
precisar. 

3. Em uma folha branca, faça o contorno de um losango e entregue a 
criança junto com retalhos de papel amarelo. Deixe-a rasgar ou cortar o papel 
amarelo. Depois cole os papéis para preencherem o losango. 

4. Agora, em outra folha branca, faça o contorno de um círculo. Entregue-o 
para a criança e deixe-a colorir de azul. Se souberem, façam também a faixa e as 
estrelas. 

5. Deixe que cortem o losango e o círculo. Depois de cortadas as partes da 
bandeira, basta colar sobre a bandeja de ovos. 
 
Parabéns! 
Sua bandeira está pronta! 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 
Atividade: Por baixo da cordinha  
 
Material necessário:  

 Cadeiras 
 Colchonete 
 Cadarço ou barbante  

 
Justificativa:  

A Educação Física auxilia no processo educativo, pois assim como a 
pedagogia, visa o desenvolvimento global do indivíduo. A variedade na atividade 
física infantil é muito importante para a formação neural da criança, pois ela 
aprende gestos motores diferentes e ganha habilidades motoras variadas.  

O trabalho com auxilia a criança a se deslocar com destreza ao andar, 
correr, pular e favorece o sentimento de confiança nas próprias atitudes motoras, 
além de desenvolver o equilíbrio, a agilidade, noção espacial e a segurança. 

 
Objetivos: 
 Desenvolver a coordenação motora e a percepção da consciência 

corporal; 
 Aprimorar os movimentos e a identificação de espaço. 

 
Atenção ao vídeo explicativo do professor: 
https://www.youtube.com/watch?v=rvQSMkZh0W8 
 
Desenvolvimento:  

Posicionar duas cadeiras com o cadarço disposto a certa altura 
(aproximadamente na altura da testa da criança).  

A criança deverá passar por baixo da corda sem encostar na mesma.  
A cada vez que a criança conseguir passar por baixo da corda, deve-se 

abaixar um pouco a altura. 

https://www.youtube.com/watch?v=rvQSMkZh0W8

