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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.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

LITERATURA E ARTES 

DIA DOS PAIS 
Professora: Franciane 

   

Atividade: Cartão para o Dia dos Pais 

 

Livro do dia: Léo e a baleia – Benji Davies 

 

Material necessário:    

✓ Folha branca  

✓ Lápis e borracha 

✓ Tinta guache, cola colorida, giz de cera, lápis de cor, materiais para 

decoração diversos (o que desejar) 

✓ Caneta hidrocor preta (para desenhar o peixe)  

 

Justificativa:   

O hábito de ouvir e contar histórias está presente em nossa cultura, 

aproximando-nos do universo da leitura e escrita, ampliando o vocabulário e 

estimulando o imaginário.  

Tal hábito desenvolve, assim, certas habilidades importantes ao 

desenvolvimento através do contato frequente com situações diversas, 

buscando o prazer em ouvir e contar histórias, aprimorando o senso crítico e a 

autonomia individual e do grupo. 

 

Objetivos:    

✓ Criar o hábito da leitura;  

✓  Incentivar a leitura e desenvolver a criatividade; 

✓ Aumentar o vocabulário. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Antes de fazer a atividade, assista ao vídeo da tia Fran contando essa linda 

história, disponível em: https://youtu.be/oOEDHcJ5kkg 

 

        Agora que você já ouviu a história, assista ao vídeo explicativo para 

entender como dever ser feita a atividade. Disponível em: 

https://www.pinterest.ca/pin/787074472364429473/feedback/?invite_code=991

ba355d3144f629b719ef970fc912f&sender_id=767089886439350491 

 

Achou difícil? Mas não é, acredite! 

 

https://youtu.be/oOEDHcJ5kkg
https://www.pinterest.ca/pin/787074472364429473/feedback/?invite_code=991ba355d3144f629b719ef970fc912f&sender_id=767089886439350491
https://www.pinterest.ca/pin/787074472364429473/feedback/?invite_code=991ba355d3144f629b719ef970fc912f&sender_id=767089886439350491
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Numa folha branca, faça o traçado do peixe com a boca aberta. Faça os 

dentes e também o olho (abaixo as imagens do peixe que eu fiz). 

Depois, faça a dobra na linha dos dentes de cima. 

Em seguida, dobre de maneira que as linhas dos dentes se juntem e os 

dentes fiquem pra dentro da dobra. 

Por fim, é só decorar como desejar e escrever uma linda mensagem para 

o Papai, com ajuda da mamãe!!! 

         FELIZ DIA DOS PAIS!!! 

 

Complementação: 

Assista, junto com o papai, ao vídeo disponível no link abaixo e o encha de 

muitos beijinhos!  

Disponível em: https://m.youtube.com/watch?v=OzXOoleXJLU 

               

Imagens:                                                        

 

      

   

         

 

 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=OzXOoleXJLU

