
 

 
TERCEIRA SEMANA DE ATIVIDADES 

PLANEJAMENTO DIÁRIO 
 

MATERNAL I 
 
 

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS: 
Querida família, esta será a nossa SEMANA LITERÁRIA. Todos os dias, estaremos 
em contato com livros, textos, histórias, teatro... Esperamos que vocês se envolvam 
e divirtam-se realizando as atividades propostas. Mas atenção: 
 
➢ As atividades confeccionadas em casa deverão ser entregues à professora 

no retorno das aulas. 
➢ As atividades não necessitam de impressão, devendo ser feitas em uma folha 

branca, formato A4. 
➢ Escreva o nome da criança, em letra PALITO, no canto superior esquerdo da 

folha, para identificação da professora. 
➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. 
➢ Durante a realização das atividades, interaja com a criança, cante, faça 

gestos, questione, participe. 
➢ Esta semana seria mais curta, devido ao feriado de Páscoa. Mas com a 

extensão do período de quarentena, também estamos disponibilizando 
atividades para os dias 09/04 e 10/04. 
 
 

DATA: 09/04 (Quinta-feira) 
 

Conteúdo do dia: Literatura/Artes  
Professora: Franciane 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LITERATURA e ARTES 
Professora: Franciane 

 
 

Atividade: Contação de História + Artes 
 
 
Material Necessário: 

➢ Livro “A Borboleta Azul” (disponível no site da escola: ALUNO – EDUCAÇÃO 
INFANTIL – SUGESTÕES DE LEITURA) 

➢ Tinta Guache AZUL  
➢ Giz de cera (cores disponíveis) 

 

 

Justificativa: A literatura infantil é muito importante, pois contribui para o 
conhecimento, recreação, informação e interação necessária ao ato de ler. Desta 
forma, pode influenciar de maneira positiva no desenvolvimento social, emocional e 
cognitivo da criança. 
O desenvolvimento da leitura deve ser estimulado desde a sua mais tenra idade e a 
participação da família é de suma importância neste processo, para que a criança 
crie o hábito de leitura. 
Da mesma forma, o colorido envolve as crianças e mesmo aqueles simples rabiscos, 
como consideram os adultos, feitos por elas ainda bem pequenas, incentivam o 
desenvolvimento de capacidades essenciais como o conhecimento das cores, a 
coordenação, o aperfeiçoamento das capacidades motoras, concentração, limites e a 
paciência em realizar uma tarefa até o final. Tudo isso pode ser observado em uma 
criança enquanto ela se diverte pintando. 
 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Incentivar a leitura diária e o gosto pela mesma; 
➢ Usar todos os sentidos para favorecer, desde já, possibilidade de 

interpretação da leitura; 
➢ Estimular a concentração; 
➢ Desenvolver percepções táteis e visuais; 
➢ Desenvolver a atenção da criança às cores que existem ao seu redor; 
➢ Incentivar a exploração de giz de cera e tintas; 
➢ Oferecer experiências sensíveis. 

 
 

Desenvolvimento da atividade: 

Em um ambiente tranquilo e propício à leitura, terminem a leitura do livro “A Borboleta 
Azul”, disponível no site da escola (ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 
SUGESTÕES DE LEITURA). Como combinado, por se tratar de uma história longa, 
a dividimos em duas partes: 
Parte I: Até a página 11 
Parte 2: A partir da página 12 
Então, hoje vocês deverão concluir a história partindo da página 12. 



Durante a leitura, interaja com a criança e vá fazendo perguntas para potencializar o 
seu entendimento: 
- O que estamos vendo nesta página? 
- No que a lagarta se transformou? 
- De que cor é a borboleta? 
 
Depois, utilizando tinta guache na cor AZUL, pinte as duas mãos da criança e 
carimbe numa folha branca – VER MODELOS ABAIXO / IMAGEM 1 e 2. Depois de 
secar, é só enfeitá-la como desejar! 
Use o giz de cera para fazer os detalhes do corpo e rostinho da borboleta. Não se 
esqueça! 
 
Sugestões da professora:  

1) Vocês também podem fazer a borboleta de papel. Pegue um papel toalha ou 
um guardanapo e marque o meio. Torça de maneira que fique como um laço. 
Cole no meio um pregador de roupa ou um palito de picolé. Agora é só enfeitar 
as asas para que fica com a linda cor AZUL e o corpo da borboleta – VER 
MODELO ABAIXO / IMAGEM 3. 

2) Se preferirem seguir com o uso da tinta guache e tiverem em casa, poderão 
fazer sua própria tinta caseira. Acessem o link  
http://www.amaecoruja.com/2015/07/tinta-guache-caseira-como-fazer/ 

 
 
Orientação da professora: Mamãe/ Papai, se precisar segure na mãozinha de seu 
filho para realizar a atividade. Ele se sentirá mais seguro dessa forma. 
 
 

Atenção! 

Imagens modelo disponíveis em anexo (página 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amaecoruja.com/2015/07/tinta-guache-caseira-como-fazer/


 

Modelo – Imagem 1: 

 

 
 
 
 

Modelo – Imagem 2: 

 

 
  
 
 

Modelo – Imagem 3: 

 
 

 
 

 


