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1º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
Atividade: Contação da história “Ser criança”
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Computador, tablet ou smartphone
✓ Tesoura
✓ Cola
✓ Folha branca A4
✓ Materiais de sua preferência para enfeitar a atividade
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/9D6n9NCy_Hg
Desenvolvimento:
Após escutar a história ‘Ser criança”, contada pela professora, vamos criar
uma colagem em nossa atividade do dia?
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Dia 12 de outubro é o dia das crianças e, por isso, nossa atividade de hoje
será voltada para essa data tão especial. Qual é a sua brincadeira preferida? E o
seu brinquedo favorito?
➢ No seu computador, tablet ou smartphone, abra a busca do google e
pesquise diferentes tipos de brinquedos e brincadeiras. Escolha a que
você mais gostou.
➢ Pesquise também o passo a passo de uma dobradura que represente
a brincadeira ou o brinquedo escolhido durante a primeira pesquisa e
execute-a.
➢ Use os materiais de sua preferência para enfeitar a sua dobradura e
cole na folha de atividade.
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