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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Não se esqueçam do nosso encontro, sempre na quinta-feira, às 17h. 

Informações específicas sobre nosso encontro no site da escola (ALUNO 

– EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS).   

 

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.  

➢ Façam o DEVER DE CASA com capricho. 

➢ Para a realização das atividades diárias e do Dever de Casa, utilizaremos 

matrizes. Todas elas precisam ser arquivadas para entrega à professora no 

retorno das aulas presenciais.  

➢ As matrizes estão sendo disponibilizadas no site (diariamente) e na escola 

(semanalmente). 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 E ARTES 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Pintura com algodão 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Algodão 

✓ Pregadores de roupa 

✓ Tinta guache colorida 

 

Justificativa: 

A contação de histórias faz parte da arte. Ambas permitem aos 

espectadores o encontro com um mundo paralelo ao que vivemos: o mundo da 

criatividade e da imaginação. 

Na infância, a criança possui de maneira aflorada a capacidade de viver o 

mundo real e o imaginário usando-os como ferramenta para aguçar a sua 

curiosidade. Ao ouvir histórias podemos desenvolver o desenho e a pintura, a 

musicalidade, a oralidade, o pensamento, o imaginário, o faz de conta, o 

brincar... São inúmeros os benefícios que aprimoramos ao trabalharmos a arte 

e a contação de história na infância. Por isso, torna-se fundamental que esta 

esteja presente onde existem crianças reunidas. 

 

Objetivos:  

✓ Desenvolver a imaginação através da audição de histórias; 

✓ Aprimorar a coordenação motora e o movimento de pinça; 

✓ Aguçar a criatividade; 

✓ Reconhecer novas técnicas de pintura e diferentes materiais. 

 

Desenvolvimento: 

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

ao vídeo explicativo da professora, disponível em:  

https://youtu.be/hvfAvO-_3Gs 

 

Depois de escutar a história do Gato Xadrez, de Bia Villela, vamos pintar 

o personagem principal?  

Você se lembra quais cores tinham os gatinhos da história? Eles eram 

xadrez, azul, vermelho, amarelo, verde, colorido, laranja, marrom, rosa, preto e 

branco.  

 

https://youtu.be/hvfAvO-_3Gs
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Agora é a sua vez! Você precisará de um pregador de roupa, chumaços 

de algodão e as tintas nas cores do personagem. 

Na matriz de atividade você encontrará a silhueta de um gato. Com o 

pregador, pegue os pedaços de algodão e molhe nas tintas escolhidas por 

você.  

Em seguida, bata o algodão molhado com tinta dentro da imagem do 

gatinho e vá pintando-o utilizando as cores apresentadas na contação da 

história.  

Muito divertido, não é mesmo? Tenho certeza que você irá amar. Um 

beijinho e até a próxima. 

 

Complementação: 

Vamos assistir a uns vídeos sobre os gatinhos? Disponíveis em: 

1. Os saltimbancos - https://www.youtube.com/watch?v=u07Td4VPWgA 

2. Meu gatinho, meu gatinho  

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

3. O gato - https://www.youtube.com/watch?v=YYxPYCHKd2Y 

 

Imagem modelo: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u07Td4VPWgA
https://www.youtube.com/watch?v=KiFsJaUFzxI
https://www.youtube.com/watch?v=YYxPYCHKd2Y


             
 
 
 

 
 

CONHECENDO NOVAS TÉCNICAS DE PINTURA 
 

DEPOIS DE TER ASSISTIDO À HISTÓRIA “O GATO XADREZ” DE BIA 

VILLELA, PINTE O PERSONAGEM DA HISTÓRIA USANDO ALGODÃO.  

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

 

NOME: _______________________________________________ 

 


