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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 / DIA DOS PAIS 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Dia dos Pais 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Giz de cera ou lápis de cor 

✓ Materiais de sua preferência para decorar a atividade 

 

Justificativa: 

A literatura é muito importante para a saúde mental e desenvolvimento 

pleno da criança. Ao aliarmos a leitura com ao trabalho com as datas 

comemorativas, estamos oportunizando que a criança tenha acesso a sua 

cultura, sua história, além de permitir o aprimoramento de seus conhecimentos 

acerca do mundo social e cultural.  

Além disso, podemos despertar a curiosidade, a imaginação e a 

criatividade através da apresentação destas datas. 

 

Objetivos:  

✓ Apresentar datas comemorativas: Dia dos pais; 

✓ Aprimorar a coordenação motora; 

✓ Desenvolver a criatividade. 

 

Desenvolvimento: 

Olá! Tudo bem com você? Antes de começarmos esta atividade, assista 

ao vídeo da professora trazendo essa linda história, disponível em: 

https://youtu.be/1YoghsyVTcI 

 

No dia 09 de agosto comemoramos uma data muito especial: o dia dos 

pais. A nossa família é muito importante para nós. Com ela aprendemos, nos 

divertimos e compartilhamos momentos que serão, para sempre, 

inesquecíveis. Por isso, vamos homenagear os papais neste dia importante.  

 

Obs.: Se você não tem o seu pai, não fique triste! Você pode pensar em 

alguém que você goste muito e desenvolver esta atividade pensando nela.  

 

Vamos começar?  

Ao assistir ao vídeo com a história, vocês conheceram a história do 

homem que   amava caixas, não  é  mesmo? Como  forma  de  demonstrar seu  

https://youtu.be/1YoghsyVTcI
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afeto pelo filho, o homenzinho criava castelos, aviões e fazia de suas caixas 

brinquedos divertidos.  

Pensando nisso, procure uma caixa que esteja inutilizada em sua casa e 

crie o seu próprio brinquedo. Lembre-se de chamar o seu pai (ou a pessoa 

especial escolhida) para ajudá-lo na construção.  

Você pode usar desde uma caixa de sapatos até uma caixa de pasta de 

dente. Use a criatividade e faça uma bela produção. Aproveite para fazer uma 

brincadeira muito divertida.  

Quando terminarem, é hora de você fazer a atividade da folha. Nela, você 

encontrará a imagem de uma caixa. Desenhe o que construiu junto com o seu 

papai (ou pessoa especial escolhida).  

Legal, não é mesmo? Espero que goste. Um beijo e até a próxima. 

 

Complementação:  

Assista ao vídeo abaixo junto com seu papai (ou alguém especial) e o 

encha de beijinhos. Disponível em:  

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

 

 
 

 

 

 

 

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


             
 
 

 
 
 

APRESENTANDO DATAS COMEMORATIVAS: DIA DOS PAIS 
 

QUE BRINQUEDO VOCÊ CONSTRUIU JUNTO COM O SEU PAPAI? DESENHE-O DENTRO DA CAIXA ABAIXO. 

                                                                              

                                                                      

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 

 

 

EU TENHO TANTO PARA 

LHE FALAR, 

MAS COM PALAVRAS NÃO 

SEI DIZER 

COMO É GRANDE O MEU 

AMOR POR VOCÊ!  
 

ROBERTO CARLOS 

 

PAPAI, VOCÊ É O MEU 

HERÓI. 

 


