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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Estamos na Semana da Alfabetização. Por isso, continue acompanhando 

as atividades com carinho! 

Para a realização das mesmas, fiquem 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.  

➢ 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 

 

07 DE SETEMBRO 
INDEPENDÊNCIA DO BRASIL  

Professora: Franciane 

   

Atividade:  Pintando a bandeira brasileira  

 

Atividade Extra: Semana da Alfabetização 

Acesse o Roteiro Semanal de Atividades Extras e realize a atividade 

proposta para o dia de hoje. 

Roteiro disponível no site: ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERIAL DE APOIO. 

 

Material necessário:    

✓ Uma folha branca  

✓ Tinta guache ou cola colorida nas cores da bandeira 

(verde, amarelo, azul e branco) 

✓ Pincel  

✓ Régua e caneta (para uso do adulto) 

 

Justificativa:  

A comemoração do dia da Independência é importante não somente por 

tratar-se de uma data cívica, mas por ser um momento de reflexão sobre o que 

é ser patriota e a importância desse sentimento para os brasileiros.  

É também um momento para conhecer a história do nosso país e como 

cada um dos momentos são importantes para a constituição da nação brasileira. 

 

Objetivos:   

✓ Trabalhar a compreensão de fatos históricos; 

✓ Ampliar o vocabulário; 

✓ Desenvolver a linguagem oral; 

✓ Trabalhar cores, texturas e formas geométricas; 

✓ Desenvolver a coordenação motora ampla e fina. 

 

 Desenvolvimento da atividade:  

Antes de iniciarmos a atividade, assista ao vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=PNEcJG4brKM 

 

Para iniciarmos a atividade, o papai ou a mamãe vão precisar nos ajudar: 

utilize a caneta e a régua para desenhar uma bandeira na folha branca (ou 

imprima o molde disponível abaixo). 

Agora, vamos pintar a nossa bandeira: 

https://www.youtube.com/watch?v=PNEcJG4brKM
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1. Use o pincel para passar a tinta verde na palma da mão e carimbe-a várias 

vezes na parte retangular da bandeira, conforme imagem modelo – 

disponível abaixo. 

2. Lave as mãos e o pincel. 

3. Pinte novamente a palma da mão, mas agora de amarelo.  

4. Carimbe a mão no losango da bandeira. 

5. Lave a mão novamente. 

6. Agora é a vez da tinta azul! Pinte a palma da mão e carimbe o círculo 

central da bandeira com a cor azul. 

7. Para finalizar, vamos precisar apenas de um dedinho, que poderá ser o 

polegar ou o indicador. Com a tinta branca, carimbe várias vezes com a 

ponta do dedo, indicando as estrelas da nossa bandeira. 

8. Papai/mamãe, utilize a caneta para escrever a frase “ORDEM E 

PROGRESSO" na faixa central do círculo. 

 

Complementação: 

Vamos saber um pouco mais sobre a independência do Brasil?  

1. Assista ao vídeo abaixo e descubra:  

    https://youtu.be/kGrj_y8SpSw 

 

2. Agora, vamos ouvir uma linda canção sobre o nosso país:    

    https://youtu.be/eNNo5Sm7uC0 

 

Imagem modelo: 
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