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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

 

Por favor, permaneçam atentos às orientações abaixo: 

   

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  

➢ Assistam, todos os dias, aos vídeos explicativos da professora regente, 

para aumentar a interação ela e as crianças.  

➢ Além disso, alguns dias da semana, teremos duas atividades propostas 

para serem realizadas: 1 (uma) referente a uma disciplina especializada e 1 

(uma) referente a conteúdos passados pela professora regente. 

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

ser entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1nzarNWFnBE&psig=AOvVaw05SJmfqfp17iz4H6BR0bSg&ust=1593217149037000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDl2cSanuoCFQAAAAAdAAAAABAD
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

LITERATURA E ARTES  
Professoras: Yasmin e Vanessa 

   

Atividade: Pintura/carimbo com as mãozinhas – Animais da Fazenda 

 

Livro do dia: Dobraduras gigantes - Fazenda 

 

Material necessário:   

✓ Folha branca 

✓ Tinta guache 

✓ Pincel ou esponja 

✓ Cola colorida, giz de cera etc. 

 

Justificativa:  

A leitura infantil tem sua importância não somente quando a criança se 

torna leitora, mas a partir do contato oral com ela, uma vez que ouvir histórias, 

além de proporcionar prazer, auxilia na construção da oralidade, na ampliação 

do vocabulário e na aquisição de valores que contribuirão para a formação do 

indivíduo.  

A escola apresenta-se como principal espaço para o desenvolvimento 

destas habilidades através do contato frequente com situações diversas, 

buscando o prazer em ouvir e contar histórias, desenvolvendo assim o senso 

crítico e a autonomia individual. 

 

Objetivos:  

✓ Criar a hábito da leitura; 

✓ Envolver as crianças num mundo de fantasias e imaginação; 

✓ Estimular a criatividade, explorando diferentes materiais; 

✓ Estimular a oralidade e ampliar o vocabulário; 

✓ Desenvolver a coordenação motora fina. 

 

Desenvolvimento da atividade:  

Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda é fundamental para a 

realização das atividades.  

 

Antes de iniciar a atividade, assista ao vídeo da professora, trazendo essa 

linda contação da história, disponível em: https://youtu.be/DSzTOk41tiE 

 

Agora que você já assistiu ao vídeo, siga os passos abaixo: 

1 - Observe as imagens dos animais da fazenda pintados a partir da 

mãozinha carimbada e escolha o que quiser (imagens disponíveis abaixo). 

https://youtu.be/DSzTOk41tiE
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2 - Separe os materiais que você precisará para fazer a pintura. 

3 - Peça ajuda ao papai ou a mamãe para passar tinta na palma de sua 

mãozinha e dedinhos. 

4 - Pressione a mão sobre a folha, na posição adequada, de acordo com o 

animal escolhido. 

5 - Espere secar a tinta e termine a sua arte utilizando os materiais de sua 

escolha. 

 
Complementação:  

Para deixar nosso dia mais animado, vamos assistir o vídeo “Fazendinha”? 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cjONzZPJONc 

 
 
         LI 

https://www.youtube.com/watch?v=cjONzZPJONc

