
  
  
   

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES  
  

1º 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. Interaja e participe do processo.  
  

  
ATENÇÃO, CRIANÇA, PARA AS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO DIA: 
Hoje você tem 2 (duas) atividades para realizar. Abaixo, você encontrará dois planos 
de aula: ARTES e INGLÊS.  
Faça as DUAS atividades com carinho e disposição! 
 
  
Conteúdo do dia: Artes e Inglês  
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 
Professora de Inglês: Luísa Vieira 
 
 
DATA: 23/04 (Quinta-feira)  

  
  
  

 
  



ARTES 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla  

  
 Atividade: ARTES aplicada – Vamos fixar as letras do NOME?  
  
Material necessário:   
➢ Folha branca 
➢ Papel picado (use a tesoura com supervisão de um adulto) 
➢ Cola 

 
Justificativa: 
 Após apresentarmos novos conceitos e conteúdos faz-se necessário fixá-los de 
maneira lúdica e concreta. Para que o aprendizado aconteça de forma completa, as 
crianças desta faixa etária precisam tocar, brincar e experimentar. Nesta perspectiva, 
a presente atividade tem como objetivo auxiliá-las a fixar as letras do nome através 
de uma construção divertida. 
Para esta atividade, estaremos envoltos nas ARTES e abriremos novos espaços na 
mente e criatividade dos pequenos. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Fixar as letras do nome; 
➢ Desenvolver a imaginação, a coordenação motora fina e a criatividade; 
➢ Formar o nome utilizando conceitos e movimentos de ARTES. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Antes do início da atividade, o Papai ou a Mamãe deverão escrever (ou imprimir), 
em uma folha branca, o nome da criança. 
Depois disponibilize a atividade para que a criança cole papel picado nos traçados 
das letras que formam o seu nome.  
Para ajudá-los durante a realização, disponibilizamos uma imagem modelo abaixo: 
 
   

Complementação: 
Todos nós temos um NOME, não é mesmo? 
Para fechar nossa atividade de hoje, assistam 
aos vídeos abaixo e divirtam-se refletindo a 
respeito dos nomes: 
 

1) https://www.youtube.com/watch?v=gq
ZJI7zo8Ek 
 

2) https://www.youtube.com/watch?v=Ct
OxUoEO4ks 

 
3) https://www.youtube.com/watch?v=Op

37XBq23SE 
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INGLÊS 
Professora: Luísa Vieira 

 
Atividade: Five Senses 
 
Justificativa: Estudar inglês na educação infantil faz com que a criança se abra a um 
novo idioma juntamente ao português, o que permite que o seu cérebro tenha mais 
facilidade para trocar de língua ao se comunicar. 
Além disso, o estudo de inglês na infância também estimula as funções cognitivas das 
crianças — condição que é altamente positiva para o aproveitamento das outras 
disciplinas escolares. Assim, a capacidade de raciocínio é beneficiada, e até mesmo 
a integridade do seu cérebro passa a ser influenciada pelo processo de aprendizagem. 
Quanto mais o nosso cérebro se exercita, recebe atividade, com mais rapidez ele se 
desenvolve.  
Crianças com vivência em outras línguas têm a capacidade de antecipar a sua 
consciência metalinguística, os pensamentos de cálculo e lógica, e de se concentrar, 
podendo focar rápido para desempenhar as suas tarefas. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Incentivar o gosto pela língua inglesa; 
➢ Dar sequência ao estudo sobre os cinco órgãos dos sentidos; 
➢ Estimular a concentração; 

Desenvolvimento: 
Assistam ao vídeo explicativo da professora Luísa, disponível em: 
https://youtu.be/Hw3DOldNVDM  
Depois de assistirem, voltem ao ambiente do aluno no site da escola (ALUNO – 
EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERIAL DE APOIO do dia) e façam as atividades 
propostas para o 1º Período: SUPPORT MATERIAL_Preschool 2 
Sigas as instruções, bom trabalho e divirta-se! 
 
ATENÇÃO! 
Não se esqueça de guardar sua atividade na mochila para entregar à professora. 
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