
 

 
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

2º PERÍODO 
 
 

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS: 
Querida família, nosso trabalho continua. Esperamos que vocês estejam aprendendo 
bastante e se divertindo. Mas atenção: 
 
 
➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas. 
➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas. 
➢ As atividades disponibilizadas no site 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 e participe. Essas atitudes farão diferença no processo. 
 

ATENÇÃO, CRIANÇA, PARA AS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS: 
Querida criança, abaixo você encontrará dois planos de aula para o dia de hoje – 
uma atividade de Literatura e uma atividade de Educação Física. Faça as duas 
atividades com carinho e divirta-se! 
 
 
Conteúdos do dia: Literatura + Educação Física  
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 
Professor: Rafael Lima 

 
 

DATA: 20/04 (Segunda-feira) 
 
 
 
 
 



Literatura 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 
Atividade: Dia do Livro 
 
Material necessário:  
➢ Lápis / lápis de cor ou giz de cera ou canetinha  
➢ Folha branca 

 
Justificativa: No dia 18 de abril, comemoramos o Dia Nacional do livro infantil. É a 
data escolhida para celebrar a literatura infantil nacional. 
Isto, porque a literatura é parte importante das nossas vidas e, desde a mais tenra 
idade, precisamos ter acesso a ela, nas suas mais variadas formas. Essa prática 
contribuirá muito para o desenvolvimento da criança e estimulará o cérebro em suas 
conexões. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 

• Oferecer diferentes tipos de literatura infantil; 
• Apresentar Monteiro Lobato e parte de sua obra; 
• Conhecer os personagens do Sítio do Picapau Amarelo.  

 
Desenvolvimento da atividade: 
Atenção! Antes de realizar a atividade, assista aos vídeos cujos links encontram-se 
disponíveis abaixo: 
Vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=_LQwlBQt6KM 
Vídeo 2: https://www.youtube.com/watch?v=ILDLONFFNLc 
 
Depois de assistir aos vídeos, prossiga com os passos: 

1) Pesquise (com a ajuda de um adulto) por que 18 de abril é o dia nacional do 
livro infantil. 

2) Se você prestou atenção aos vídeos, já descobriu o nome e as características 
de alguns personagens do “Sítio do Picapau Amarelo”. Escolha 1 ou mais 
personagens e faça uma ilustração bem bonita em uma folha branca.  
Use bastante capricho e lembre-se de colorir! 
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Educação Física 
Professor: Rafael Lima 

 
Atividade: Basquete surpresa 
 
Material necessário:  
➢ Um balde (qualquer tamanho) 
➢ Algumas bolinhas de tamanho médio (pode-se utilizar bolas feitas com meias 

também) 
 
Justificativa: No início da educação infantil, é importante proporcionar o maior 
número possível de experiências à criança, pois isso as ajudará a adquirir e 
descobrir um mundo completamente novo.  
A educação física deve, assim, ser inserida no conjunto de ações 
pedagógicas que contribuam com o desenvolvimento infantil, tendo enfoque 
lúdico, sem perder sua importância pedagógica. 
Nesse sentido, algumas brincadeiras nos auxiliam no processo de aquisição de 
novos movimentos e coordenação motora.  
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 

• Estimular a percepção corporal através de estímulos (movimentos 
coordenados das extremidades); 

• Desenvolver a habilidade cognitiva e psicomotora; 
• Ampliar as capacidades perceptivas aperfeiçoando sua discriminação 

cinestésica mediante os movimentos; 
• Desenvolver a interação social. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Atenção! 

Antes de desenvolver a atividade, dê uma olhadinha no vídeo do professor Rafael 

que está disponível em:  https://youtu.be/MvxlSYbATZU  
 
Depois de assistir ao vídeo, o Papai ou a Mamãe, determinarão uma certa distância, 
delimitando o espaço entre os participantes com algum objeto ou uma linha no chão. 
Nesse momento, lembre a criança que o objetivo é não ultrapassar a marcação.  
A partir de agora, siga alguns passos: 
Passo 1: Um participante se posiciona de um lado e a criança do outro. O participante 
deve ficar de costas para a criança e segurar um balde em suas costas.  
Incentive a criança a realizar alguns arremessos tentando acertar a bolinha dentro 
do balde.  
Passo 2: Para aumentar o desafio, realize a atividade movimentando-se pelo espaço, 
mas sempre mantendo certa distância.  
Passo 3: Após algumas tentativas, o participante deverá trocar de lugar com a 
criança para que ela também tenha a oportunidade de segurar o balde. 
Passo 4: Agora vamos mudar novamente! O participante maior deve segurar o balde 
sobre sua cabeça. A criança seguirá executando alguns lançamentos tentando 
acertar a bola dentro do balde. Como da primeira vez, realize a brincadeira parado, 
depois faça alguns movimentos como caminhar e abaixar-se. 

https://youtu.be/MvxlSYbATZU

