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1º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

LITERATURA E ARTES 
Professora: Letícia 

 
Atividade: Contação de história 
 
Material necessário:  
✓ Folha de atividade  
✓ Pedaços de papelão 
✓ Esponja 
✓ Tinta guache nas cores laranja, marrom e amarela 

 
Justificativa:  

Compreender os ciclos da natureza é necessário para despertar o senso 
de preservação da natureza e de responsabilidade com ela. Além disso, é 
possível fornecer noção de sequência e passagem de tempo, e ajuda a 
identificar as estações do ano através de suas características. Isto é importante 
para que as crianças compreendam qual vestuário e alimentação são mais 
adequados para cada uma das estações. 

 
Objetivos: 
✓ Desenvolver a imaginação e a criatividade; 
✓ Compreender os ciclos da natureza;  
✓ Conscientizar sobre a importância da preservação ambiental; 
✓ Desenvolver a sequência e passagem de tempo; 
✓ Identificar e reconhecer as estações do ano e suas características 

 
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/4ajgcgl_B40 
 
Desenvolvimento:  

Após assistir ao vídeo da professora, faça o que se pede: 
 

➢ Com a ajuda de um adulto, faça moldes vazados, de papelão, com 
formato das folhas que caem das árvores no outono. 

➢ Em seguida, usando esponja e tinta guache, pinte o molde vazado 
em sua folha de atividade.  
Tenho certeza de que você fará um lindo trabalho! 
 

Para que você possa se inspirar, disponibilizamos abaixo a imagem de 
uma folha em molde vazado: 
 

 

https://youtu.be/4ajgcgl_B40
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Complementação:  

Para complementar a nossa atividade, assista ao vídeo disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=EmFjWh2p87o  

about:blank
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OUTONO – 21 DE MARÇO ATÉ 21 DE JUNHO 
 
 

 
 

NOME: ________________________________________________________ 

NO OUTONO AS FOLHAS CAEM! 
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1º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 
Atividade: Confecção de brinquedo  
                  (Planeta flutuante) 
 
Material necessário:  
 1 garrafa pet com tampa 
 Bola de isopor ou de papel 
 Canudo 
 Fita adesiva 

 
Justificativa:  

O brinquedo certo é uma forma de estimular a atividade criadora e a 
percepção infantil, possibilitando à criança desenvolver a inteligência. 

“Soprar é um movimento importante para o desenvolvimento oral da 
criança. Através do sopro, ela controla a respiração, movimenta os músculos da 
boca, trabalha o diafragma e melhora a dicção”. 

 
Objetivos: 
 Desenvolver a coordenação motora, e o controle da respiração,fortalecer 

a musculatura da face e estimular a criatividade.  
 

Atenção ao vídeo explicativo do professor: 
https://www.youtube.com/watch?v=xjXDVyHc7kQ 
 
Desenvolvimento:  

Assista ao vídeo e siga corretamente as instruções.  

https://www.youtube.com/watch?v=xjXDVyHc7kQ

