
  

 

 

 

 

 

08/10/21 

2º PERÍODO 

                                
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
 

Atividade 1:  Contação de história 
 
Livro: Se criança governasse o mundo...   
           Marcelo Xavier 

 

História disponível em:  

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

Material necessário:  

✓ Folha de atividade 
✓ Lápis de escrever 
✓ Lápis de cor 

   
Justificativa:  

Sabemos da necessidade e importância de incentivar o gosto pela leitura em 
nossas crianças, contribuindo assim, para sua criatividade e capacidade de 
imaginar situações diversas a partir da mesma. 

O livro “Se criança governasse o mundo” está muito próximo ao universo da 
criança despertando-a para o interesse da leitura. 

O livro transmite uma mensagem de que o mundo seria melhor se tivesse 
mais união, respeito a fauna, amor, felicidade, amizade, beleza da vida, alegria, 
respeito ao trânsito, proteção da flora e igualdade. 

Esperamos, partir desta leitura que nossos alunos, pratiquem um pouco a 
mais desses sentimentos, princípios e valores para um mundo melhor. 

 
Objetivos: 
✓ Construir noções de justiça e responsabilidade social; 
✓ Refletir juntamente com seus grupos de convivência sobre as condições 

sociais da infância em nosso país; 
✓ Despertar a consciência ecológica; 
✓ Despertar os sentimentos de paz, amor e fraternidade; 
✓ Desenvolver a linguagem oral. 

 

       Desenvolvimento:  
Agora de olho na atividade! 
Faça um desenho mostrando o que você faria se governasse o mundo. 
 

        Complementação: 
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao vídeo disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=uUgv2bCnbv4 
       https://www.youtube.com/watch?v=MBm1jsvc2kg 
         https://www.youtube.com/watch?v=MBm1jsvc2kg 

https://www.youtube.com/watch?v=VqMUmZV_jiw
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about:blank
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   NOME: _____________________________________ 
 
                         ______________________________________ 
 
 
“AFINAL, 

SE CRIANÇA 

GOVERNASSE O MUNDO 

SABE O QUE ELE SERIA? 

UMA BOLA DE BRINCAR!” 

 

 VOCÊ ACABOU DE ESCUTAR A HISTÓRIA “SE CRIANÇA 
GOVERNASSE O MUNDO”, DE MARCELO XAVIER. 

AGORA, FAÇA UM DESENHO MOSTRANDO O QUE VOCÊ FARIA 
SE GOVERNASSE O MUNDO. 
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Atividade para ser realizada na aula on-line (08/10/2021) 

CONNECT AND COLOR. (Conectar e colorir.) 

 

 

 

 

NAME:__________________________________________ 

  Colégio Equipe  

Educação Infantil 

INGLÊS  
Teacher Luísa 


