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1º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
Professora: Letícia 

 
Atividade: Dia do circo 
 
Material necessário:  
✓ Folha de atividade  
✓ Tinta guache de diferentes cores; 
✓ Canetinha colorida 
✓ Folha 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! 

 
Objetivos: 
✓ Desenvolver a imaginação através da contação de histórias; 
✓ Aprimorar a coordenação motora; 
✓ Aguçar a criatividade; 
✓ Reconhecer novas técnicas de arte e diferentes materiais. 

 
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/ayCL-3ZEbg4 
 
Desenvolvimento:  

Após ouvir a história contada pela professora, faça o que se pede: 
➢ Escolha as tintas guache nas cores que você mais gosta. 
➢ Em seguida, passe as tintas com as cores escolhidas na sua mãozinha 

e carimbe na folha de atividade. 
➢ Usando canetinha colorida, faça o rostinho do palhaço na palma da sua 

mão. 
➢ Para finalizar, utilizando papel colorido, crie uma gravata para o seu 

personagem como na imagem modelo disponibilizada abaixo: 
 
 
 

https://youtu.be/ayCL-3ZEbg4
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Imagem modelo: 
 
 

 
 
 
Complementação:  

Para complementar a nossa atividade de hoje, assista ao vídeo abaixo: 
https://www.youtube.com/watch?v=QSgZOmAcmPk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QSgZOmAcmPk
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1º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 
Atividade: Confecção de brinquedo (Labirinto) 
 
Material necessário:  
 Caixa de sapato 
 Canudos 
 Cola 
 Tesoura (sob supervisão de um adulto) 

 
Justificativa:  

Existe no ato de brincar uma relação com a ciência e sabedoria, pois 
permite à criança o contato com o imaginário, o lúdico, com o social, a 
linguagem e comunicação, com o movimento, o motor, com a natureza 
(interação com o meio) e a liberdade, que possibilita a criatividade, 
espontaneidade e experiências. 

 
Objetivos: 
 Desenvolver a coordenação motora; 
 Trabalhar o equilíbrio; 
 Estimular a criatividade.  

 
Atenção ao vídeo explicativo do professor: 
https://www.youtube.com/watch?v=vsg6904XME4 
 
Desenvolvimento:  

Sigam as instruções do vídeo explicativo do tio Rafael e divirtam-se! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vsg6904XME4

