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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Por favor, para a realização das atividades semanais, 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 entre ela e as crianças.  

➢ Façam o DEVER DE CASA com capricho. 

➢ Para a realização das atividades diárias e dos Deveres de Casa, 

disponibilizamos matrizes. Todas elas precisam ser arquivadas para entrega 

à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ As matrizes estão sendo disponibilizadas no site e na escola. Se vocês não 

têm como imprimi-las em casa, por favor, fique à vontade para buscá-las 

(verifique horário junto à coordenação). 

➢ Sempre coloque o nome da criança na atividade, em letra PALITO, para 

identificação da professora.  

➢ As matrizes referentes às atividades de Inglês, também estarão disponíveis 

na escola. 

➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

LITERATURA/ ARTES 

DIA DOS AVÓS  

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Dia dos avós, que dia especial! 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Um retrato da criança com os avós 

✓ Giz de cera ou tinta guache 

✓ Material da preferência para enfeitar a atividade 

 

Justificativa: 

No dia 26 de Julho comemora-se uma data muito especial: O Dia dos Avós. 

Os vovôs e as vovós são como anjos enviados por Deus para cuidar, mimar e 

ensinar os seus netinhos com tamanha ternura.  

Os avós são grandes exemplos e o porto seguro de muitas famílias. Sua 

sabedoria é transmitida de geração em geração. Assim, é importante estreitar os 

laços entre as crianças e os vovôs. Afinal, as lembranças na casa de vó e de vô 

são repletas de amor e serão levadas na memória para sempre, não é mesmo? 

Hoje, faremos uso da literatura para homenagear essas pessoas tão lindas 

da nossa vida.  

 

Objetivos: 

✓ Apresentar uma data comemorativa: O dia dos avós; 

✓ Reforçar e estreitar laços entre netos e avós; 

✓ Ampliar o gosto pela literatura e a contação de história; 

✓ Desenvolver o imaginário e a criatividade 

 

Desenvolvimento: 

Você sabia que no dia 26 de julho comemoramos o dia dos avós? Nesta 

data podemos demonstrar o quanto os amamos e somos gratos pela sua 

existência. 

Antes de iniciarmos a atividade, assista ao vídeo da professora, trazendo 

uma linda contação de história, disponível em: https://youtu.be/2hpglsB1Lao 

 

Vocês gostaram da história? E o que acharam da vovó que aparece nela?   

Então, agora é a sua vez de homenagear os seus avós. 

Junto com um adulto, escolha uma foto sua com os seu vovô e sua vovó.  

Obs.: Se você não os tiver, escolha uma pessoa especial que os represente.  

https://youtu.be/2hpglsB1Lao
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Tendo escolhido, Vamos colocar a mão na massa.  

Observe a fotografia. O que você consegue ver nela? Vocês estão felizes? 

Foi um dia especial? Então que tal refazer esta foto de uma forma diferente?  

Na folha de atividade, com a ajuda de um adulto, refaça a foto. Você pode 

desenhar, pintar e usar a criatividade para enfeitar.  

Lembre-se de se fazer do seu jeitinho. Tenho certeza que o seu retrato 

falado ficará um arraso!  

Espero que goste da atividade. Um beijo e até a próxima. 

 

Complementação: 

Você gosta de passear com seus avós? Está com saudade de fazer isso? 

Então vamos assistir a mais um vídeo e pensar neles! Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=-3rUWuxjeBQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-3rUWuxjeBQ


             
 
 

 
 
 

 
26 DE JULHO – DIA DOS AVÓS 

 

VAMOS HOMENAGEAR O VOVÔ E A VOVÓ FAZENDO UM BELO RETRATO FALADO? 

PEGUE UMA FOTO SUA COM OS SEUS AVÓS E, DO SEU JEITINHO, REFAÇA A FOTOGRAFIA. 

USE TODO O SEU CARINHO E CRIATIVIDADE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 

 

OS AVÓS SÃO A 

REPRESENTAÇÃO DO AMOR, 

DO CARINHO, DA TERNURA 

E DO CUIDADO EM DOBRO.  

 

VOVÔ E VOVÓ, 

NÓS TE AMAMOS! 


