
 

 
TERCEIRA SEMANA DE ATIVIDADES 

PLANEJAMENTO DIÁRIO 
 

MATERNAL II 
 
 

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 e Artes 
 
Professoras: Yasmin e Vanessa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



LITERATURA e ARTES 
Professoras: Yasmin e Vanessa 

 
 
Atividade: Contação de História + Artes  
 
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. 
Em se falando de Artes, quando se trabalha com a primeira infância, arte não é algo 
que ocorra isoladamente. Ela engloba controle corporal, coordenação, equilíbrio, mo-
tricidade, sentir, ver, ouvir, pensar, falar e ter segurança.  
Quanto mais elementos artísticos estiverem ao redor da criança, mais rica será a 
linguagem e a expressividade dela. Dançar, pintar, cantar e dramatizar, dentre outras 
formas de expressão humana, são linguagens. Portanto, pensamento e cognição. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Incentivar o gosto pela leitura; 
➢ Estimular a concentração; 
➢ Desenvolver percepções táteis e visuais; 
➢ Incentivar a exploração de giz de cera e tintas; 
➢ Oferecer experiências sensíveis. 

 
Desenvolvimento:  
Assista ao vídeo “A folha que queria ser um barquinho”, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=llAm5I5v7TE 
Em seguida, repita o vídeo e reproduza com a criança o barquinho feito a partir de 
dobraduras, com folhas de papel de sua preferência (revistas, jornais usados, papel 
ofício...) – ALGUNS MODELOS ABAIXO/ IMAGEM 1, 2 e 3. 
Para finalizar, não se esqueça de enfeitar seu barquinho utilizando materiais que 
estejam disponíveis em sua casa (lápis de cor, tinta guache, adesivos, glitter...) 
Faça com bastante capricho e divirta-se! 
 
Obs.: Guarde o barquinho em sua mochila e entregue para sua professora. 
 
Material necessário:  
➢ Folha (revistas, jornais, branca A4...) 
➢ Qualquer material que esteja disponível em casa e possa ser utilizado.  
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ALGUNS MODELOS DISPONÍVEIS PARA TE INSPIRAR 
 

Imagem 1: 
 

 
 
 

Imagem 2:  
 

 
 
 

Imagem 3: 
 

 

 


