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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.  

➢ 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. 

➢ Para a realização de algumas atividades diárias utilizaremos matrizes. 

Pedimos que, após a realização, todas elas sejam 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, fiquem à 

vontade para buscá-las na escola (verifique horário junto à coordenação). 

➢ Sempre coloque o nome da criança na atividade, em letra PALITO, 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 
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Contação de História 

 

Livro: Borboletas Bailarinas  

 

Material necessário: 

✓ Pregador de roupa 

✓ Tinta guache 

✓ Pincel 

✓ Folha colorida 

✓ Canetinha 

 

Justificativa:  

A leitura infantil tem sua importância não somente quando a criança se 
torna leitora, mas a partir do contato oral com ela, uma vez que ouvir histórias, 
além de proporcionar prazer, auxilia na construção da oralidade, na ampliação 
do vocabulário e na aquisição de valores que contribuirão para a formação do 
indivíduo.  
 

Objetivos: 

✓ Criar a hábito da leitura; 
✓ Envolver as crianças num mundo de fantasias e imaginação; 
✓ Estimular a criatividade e oralidade; 
✓ Explorar diferentes materiais; 
✓ Ampliar o vocabulário; 
✓ Desenvolver a coordenação motora fina; 
✓ Compreender a diversidade cultural; 

✓ Reconhecer as diversas manifestações culturais; 

✓ Desenvolver a noção de identidade individual e cultural; 

✓ Experimentar as diferentes culturas e visões de mundo; 

✓ Expressar sentimentos, ideias, histórias e experiências por meio das 

artes; 

✓ Conhecer e identificar os animais, observando suas características; 

✓ Estimular o cuidado com os animais e meio ambiente;  

✓ Ensinar a importância da preservação ambiental. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda são fundamentais para 

a realização das nossas atividades. 
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Antes de iniciar a atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/AmBqY1T0zjg 

 

Já aprendemos sobre os animais domésticos e sobre os animais aéreos. 

Você gostou de conhecer um pouco mais sobre eles? Espero que sim! 

A história de hoje é sobre borboletas que adoravam dançar e encantavam 

a todos com sua beleza, principalmente nas asas que as permitem voar.   

Você já viu uma borboleta? Como ela era? Branca, azul, amarela ou 

colorida? Você percebeu suas características? 

Na atividade de hoje, você irá confeccionar sua própria borboleta. Será 

muito divertido! Siga os passos:  

 

1.  Mamãe/Papai, separe os materiais necessários; 
 
2. Ajude a criança a pintar o pregador de roupa, da cor de sua preferência; 

 
3. Enquanto o pregador seca, faça as asas utilizando papel filipinho colorido e 
enfeite-as do jeito que preferir; 

 
4. Não se esqueça de fazer as anteninhas da borboleta. Utilize papel colorido; 

 
5. Em seguida, faça os olhinhos e a boca utilizando a folha colorida ou canetinha; 

 
6. Agora, cole as asas na parte de dentro do pregador de roupa. 

 

Pronto! Sua borboleta deve estar linda! Agora é só se divertir. 

 

       Complementação: 

Vamos assistir a um vídeo bem legal?  Disponível em: 

1. Borboletinha - https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU 

 

Imagem modelo: 
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