
 

 
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: 10/04 (Sexta-feira) 
Conteúdo do dia: Literatura  
 
Professora: Franciane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



LITERATURA 
Professora: Franciane 

 

 

Atividade: Contação de História - Livro “O coelhinho que não era de páscoa    
 
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. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Incentivar o gosto pela leitura; 
➢ Usar todos os sentidos para favorecer, desde já, possibilidade de 

interpretação da leitura; 
➢ Estimular a concentração. 

Desenvolvimento:  

Faça a leitura do livro “O coelhinho que não era de páscoa”, disponível no site da 
escola em ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – SUGESTÕES DE LEITURA. 
Após terem feito a leitura, conversem sobre a história e seu personagem principal 
fazendo relação com a Páscoa. Depois do momento de leitura e conversa em família, 
brinquem juntos de PEGADAS DO COELHO. 
 
Brincadeira sugerida: Pegadas do coelho. 
Família, vamos brincar com o imaginário da sua criança? Pegue um pouco de talco 
ou amido de milho. “Molhe” seus três dedos (indicador, dedo médio e anelar) no talco 
e vá marcando o chão da casa de forma a representar as pegadas de um coelhinho. 
Esconda alguma guloseima (um biscoito, um chocolate, uma bananada...) em um 
cantinho e leve a criança a encontrá-la seguindo as pequenas pegadas. Fica assim: 
 

      
 
Complementação: 

Sugestão 1 - Para deixar nossa páscoa ainda mais divertida, vamos cantar e dançar 
com a musiquinha “Coelhinho sai da toca”. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oWiCX0qJ1LA 
 
Sugestão 2 – Explicação: História da Páscoa 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ut7vm1zKGtQ 
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