
 

 
TERCEIRA SEMANA DE ATIVIDADES 

PLANEJAMENTO DIÁRIO 
 

2º PERÍODO 
 
 

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. 
➢ Oriente a criança a escrever seu próprio nome, 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. 

 
 

ATENÇÃO, CRIANÇA, PARA AS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO DIA: 
Hoje você tem 2 (duas) atividades para realizar. Abaixo, você encontrará dois planos 
de aula: Literatura e Artes.  
Faça as DUAS atividades com carinho e disposição! 
 

 

DATA: 10/04 (Sexta-feira) 
Conteúdos do dia: Literatura e Artes  
 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 
 

 
 

 



LITERATURA 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula  

 
Atividade: Contação de história – O coelhinho que não era de páscoa 
 
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. 

 
Desenvolvimento:  
Leia a história “O coelhinho que não era de páscoa”, disponível no site da escola 
(ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – SUGESTÕES DE LEITURA). 
Após o momento de contação, converse com sua família sobre a história, seus 
personagens e acontecimentos.  
A seguir, em uma folha branca, faça uma linda e caprichada ilustração representando 
a sua parte favorita. 
 
Obs.: Guarde o seu desenho na mochila e entregue para sua professora. 
 
Material necessário:  
➢ Folha branca 
➢ Lápis  
➢ Lápis de cor ou giz de cera  

 
Complementação: 
Sugestão 1: Junte toda a sua família e assistam juntos ao vídeo “Um conto de 
páscoa” (Especial Turma da Mônica). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1PT0f4bkzzI&t=273s 
 
Sugestão 2: E ainda, se desejar, assista ao vídeo com uma explicação simples e 
linda sobre a história da páscoa. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gZXManvOUL8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1PT0f4bkzzI&t=273s
https://www.youtube.com/watch?v=gZXManvOUL8


ARTES 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 
Atividade: Coelhinho de páscoa 
 
Justificativa: 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, motricidade, 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: 
➢ Estimular a concentração; 
➢ Desenvolver percepções táteis e visuais; 
➢ Incentivar a exploração de diferentes materiais; 
➢ Oferecer experiências sensíveis. 

 
Desenvolvimento: 
Estamos presos em casa, mas não podemos deixar a páscoa passar em branco, não 
é mesmo? Por isso, prepare os materiais necessários, a animação e mãos à obra! 
Hoje nós faremos um lindo coelhinho. 
Com papel branco, tesoura e lápis de cor você faz as orelhas do coelho. Use durex 
transparente para colar as orelhas no copo. Para o rostinho, você pode aproveitar 
alguns adesivos que tiver em casa ou desenhar com caneta permanente. Fica assim: 
 

 
 

Material necessário: 
➢ 1 copo descartável 
➢ 1 folha de papel branca 
➢ Canetinhas  
➢ Caneta permanente 
➢ Durex transparente  
➢ Tesoura 

 
SUGESTÃO: 
Você pode utilizar seu copo-coelhinho para colocar alguns bombons deliciosos 
dentro e presentear alguém nessa páscoa. 


