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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=http%3A%2F%2Fwww.francoeditora.com.br%2Fpd-529cd0-o-engracado-castelo-assombrado.html&psig=AOvVaw0Ki23lQmFvN2yZM8nujmFs&ust=1593805745652000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiDyJ2rr-oCFQAAAAAdAAAAABAD
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

LITERATURA E ARTES  
Professoras: Yasmin e Vanessa 

   

Atividade: Castelo de massinha  

 

Livro do dia: O engraçado castelo assombrado (Jonas Ribeiro) 

 

Material necessário:  

✓ Folha branca 

✓ Massinha de modelar 

 

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.  

 

Objetivos:  

✓ Estimular o hábito da leitura 

✓ Envolver as crianças num mundo de fantasias e imaginação 

✓ Desenvolver a criatividade 

✓ Explorar 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 são fundamentais para 

a realização das nossas atividades. 

 

Que dia feliz. Hoje temos história! 

Vamos ouvir a professora, trazendo essa emocionante história? Disponível 

em: https://youtu.be/-0dFcp4lqcU 

 

E aí? Se assustou com o castelo assombrado? Eu não!  

No decorrer da história percebemos o quanto ele era divertido, fazia as 

pessoas sorrirem e não tinha nada de assombrado. Na verdade, ele era mesmo 

muito desajeitado.  

Agora eu quero saber mesmo é se você tem coragem de conhecer os 

moradores do castelo: tem ou não tem? Eu tenho!! 

 

https://youtu.be/-0dFcp4lqcU
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E que tal você montar o seu próprio castelo agora? Para isso, você 

precisará de massinha. Será muito divertido.  

Do seu jeitinho, monte um castelo bem bonito.  

Não se esqueça de chamar um adulto. Assim vocês poderão construir e 

reconstruir o castelo várias vezes, de forma divertida. 

Espero que se divirtam! 

 

Complementação: 

Se você não tem massinha em casa, acesse o tutorial super fácil em: 

https://www.youtube.com/watch?v=mZb83mCjKO4 

 

Algumas imagens para te inspirar: 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mZb83mCjKO4
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kopeck.com.br%2Fbrinquedos%2Fmassas-de-modelar%2Fmassinha-de-modelar-modele-e-brinque-castelo-com-acessorios-250g&psig=AOvVaw3RDqyuBU4NUrfl5pWge_Mq&ust=1593806750926000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiV7Pyur-oCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Du66FLXJIFWg&psig=AOvVaw3RDqyuBU4NUrfl5pWge_Mq&ust=1593806750926000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiV7Pyur-oCFQAAAAAdAAAAABAI

