
 

 
 
 

 
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

1º PERÍODO 
  
  

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS:  
Querida família, esperamos que vocês estejam aprendendo e se divertindo 
bastante. 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:  
Querida criança, abaixo você encontrará dois roteiros de atividades: CONTAÇÃO 
DE HISTÓRIA/ ARTES e INGLÊS.  
Faça as duas atividades com carinho e capricho! 
 
Conteúdos do dia: Contação de História/ Artes (página 2) e Inglês (página 3)    
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 
Professora de inglês: Luísa Vieira  
 
 
DATA: 07/05 (Quinta-feira)  
 
 
 
 
 
 
 



CONTAÇÃO DE HISTÓRIA/ ARTES 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 
Atividade: Contação de História – A VOLTA AO MUNDO  
 
Material necessário: de acordo com sua disponibilidade e preferência. 
 
Justificativa: 
A contação de histórias na educação infantil desperta a curiosidade, estimula a 
imaginação, desenvolve a autonomia e o pensamento, proporciona vivenciar 
diversas emoções como medo e angústias e ajuda a criança a resolver seus 
conflitos emocionais próprios, aliviando sobrecargas emocionais. 
Por isso, esse momento deve ser estimulado constantemente não apenas na 
escola, mas em nossas casas, junto à família. 

 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Propiciar inúmeras possibilidades de desenvolvimento à criança; 
➢ Promover a interação; 
➢ Instigar a imaginação; 
➢ Desenvolver o gosto pelas histórias e, consequentemente, pelos livros. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Antes de iniciar sua atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, disponível 
em: https://youtu.be/CplRLHKBQ-E  
 
Depois de assistir ao vídeo, faça a atividade proposta, mostrada pela professora no 
final do vídeo (imagem modelo disponível abaixo). 
 
Em uma folha branca, represente a aventura realizada pelos pingos. Depois, 
confeccione um barco, os sete pingos e monte o cenário. Use toda a sua 
criatividade! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/CplRLHKBQ-E


INGLÊS  
Professora: Luísa Vieira 

 
 

 Atividade: I love art   
 
 
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.  
Hoje vamos começar um novo projeto: ‘I love art’. Nele iremos conhecer as ‘Shapes’ 
(formas geométricas) e as ‘Colors’ (cores) em inglês. Aprenderemos também, 
alguns ‘Numbers’ (números). 
 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Incentivar o gosto pela língua inglesa; 
➢ Dar início ao estudo das formas geométricas, cores e números em inglês; 
➢ Estimular a concentração. 

 
 
Desenvolvimento: 
Assistam ao vídeo explicativo da professora Luísa, disponível em: 
https://youtu.be/PgILVCXOmC4  
Depois de assistirem, voltem ao ambiente do aluno no site da escola (ALUNO – 
EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERIAL DE APOIO do dia) e façam as atividades de 
inglês propostas para o 1º Período: SUPPORT MATERIAL_Preschool 2 
Siga as instruções, bom trabalho e divirta-se! 
 
ATENÇÃO! 
Não se esqueça de guardar sua atividade na mochila para entregar à professora. 

 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/PgILVCXOmC4

