
 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES 

1º PERÍODO 
 

 
ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES: 
➢ As atividades confeccionadas em casa durante essas duas semanas, deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas. 
➢ Elas deverão ser feitas em uma folha branca, formato A4. 
➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. 
➢ Durante a realização das atividades, interaja com a criança, cante, faça 

gestos, questione, participe. 
➢ Sobre as atividades de MÚSICA, além das disponibilizadas aqui, existem 

outras também sugeridas pelo professor Thales e disponíveis no site. Para 
cada dia da semana, há uma ótima sugestão de atividade para envolver o 
corpo e o coração. Você pode acessá-las em: Aluno – Educação Infantil – 
Sugestões de atividades. 

➢ Da mesma forma, a professora Luísa propôs roteiros especiais para reforçar 
o conteúdo de INGLÊS, já trabalhado em sala de aula. De acordo com a faixa 
etária de seu filho, você poderá acessar dois exercícios (um para cada 
semana) em: Aluno – Educação Infantil – Sugestões de atividades.  

 
 
PRIMEIRA SEMANA (23/03 a 27/03) 
 
Segunda-feira (23/03) 
Atividade: Dia da Água  
Desenvolvimento: Dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água. Assista 
ao vídeo “Como se forma a chuva”. Converse com seus pais a respeito do tema e 
depois confeccione uma gota com o material que quiser. 
Sugestão de vídeo: Como se forma a chuva (Crianças Inteligentes) - 
https://www.youtube.com/watch?v=7UVBaemqO2U 
 
 
Terça-Feira (24/03) 
Atividade: Escrita da primeira letra do nome 
Desenvolvimento: Em uma folha branca, treine a escrita da primeira letra do seu 
nome. Quanto mais vezes você fizer a sua letrinha, mais bonito ficará. Capriche! 
Material necessário: Lápis de escrever - borracha 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7UVBaemqO2U


Quarta-feira (25/03) 
Atividade: Informática - Jogos de Aprendizagem  
Orientação: Baixar o aplicativo Funny Food 2, conforme links disponíveis abaixo. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=biz.arrowstar.funnyfood2 android 
 
https://apps.apple.com/us/app/funny-food-learning-games-for-kids-toddlers-
free/id1178936252  apple 
 
Desenvolvimento: Escolha um jogo, conforme sua preferência. Você pode escolher 
cores e formas, quebra-cabeça, tamanhos ou ordenação. 
 
 
Quinta-feira (26/03) 
Atividade: Higiene Pessoal 
Desenvolvimento: Pense nas diversas atividades que desenvolvemos e envolvem 
nossa higiene. Depois, desenhe uma delas (Ex.: tomar banho, lavar as mãos, 
escovar os dentes, cortar as unhas...). Colora seu desenho com capricho! 
Material necessário: Folha branca – lápis de escrever – borracha – lápis de cor ou 
giz de cera. 
 
 
Sexta-feira (27/03) 
Atividade: Dia do circo (Vídeo + Pipoca + Ilustração) 
Desenvolvimento: Peça um adulto para estourar pipoca. Depois, juntos, assistam ao 
vídeo “O nariz do palhaço”. Ao final, faça uma ilustração bem linda sobre o vídeo que 
vocês assistiram. 
Vídeo Sugerido: O nariz do palhaço (Varal de histórias): 
https://www.youtube.com/watch?v=KjohRwmUJEU 
 
 
 
Atividade de INGLÊS para a semana 1:  
SUPPORT 1º PERÍODO_Week 1   
 
 
 
 
SEGUNDA SEMANA (30/03 A 03/04) 
 
 
Segunda-feira (30/03) 
Atividade: Laranja no pé (Educação Física) – Trabalhando a coordenação motora  
Desenvolvimento: Pegue algumas laranjas ou bolinhas pequenas. Peça a um adulto 
para determinar um local como linha de partida e outro como linha de chegada. 
Depois, sentados no chão, vão passando a bola de um ponto a outro. Parece 
simples? Sim! Porém a regra principal é não utilizar as mãos na brincadeira. Todo o 
deslocamento deve ser realizado utilizando somente os pés dos participantes. A bola 

https://play.google.com/store/apps/details?id=biz.arrowstar.funnyfood2
https://apps.apple.com/us/app/funny-food-learning-games-for-kids-toddlers-free/id1178936252
https://apps.apple.com/us/app/funny-food-learning-games-for-kids-toddlers-free/id1178936252
https://www.youtube.com/watch?v=KjohRwmUJEU


deve ser passada dos seus pés para os pés do papai, da mamãe, do irmãozinho... 
até que vocês alcancem a linha de chegada.  
Material necessário: Laranjas ou bolinhas pequenas. 
 
 
Terça-feira (31/03) 
Atividade: Recorte e colagem livre 
Desenvolvimento: Vamos treinar o uso da tesoura? Procure imagens e figuras que 
sejam de seu interesse em jornais e revistas. Depois corte-as e cole em uma folha 
branca. 
Mas atenção! Crianças não devem utilizar tesoura sem a supervisão de um adulto. 
Material necessário: Folha branca – Jornais e revistas – cola – tesoura. 
 
 
Quarta-feira (01/04)  
Atividade: Letras que compõem o nome  
Desenvolvimento: Pesquisar em jornais e revistas as letras que compõem o seu 
nome. Recorte e, colando em uma folha, forme o seu nome próprio utilizando as 
letras que você encontrou. Mas atenção! Crianças não podem usar tesoura sem a 
supervisão de um adulto. 
Material necessário: Folha branca – tesoura – cola – jornais, livros e revistas. 
 
 
Quinta-feira (02/04)  
Atividade: Desafio do jornal - Música  
Orientação: Para esta atividade será preciso a atuação direta de um adulto. 
Desenvolvimento: Escolha um local amplo e arejado. Entregue à criança um jornal 
usado e peça que o coloque no chão. A criança deverá ficar em cima do jornal 
durante todo o período da atividade, sem danificá-lo. Solte uma música divertida e 
vá dando instruções simples, como: “pule”, “dance”, “ajoelhe-se”, “pule num pé só”, 
“rode”, “pisque três vezes”... 
Todos os movimentos da criança deverão ser feitos no jornal, sem rasgá-lo.  
Material necessário: Jornal usado.  
 
 
Sexta-feira (03/04) 
Atividade: Culinária – Vamos fazer Cookie? 
Desenvolvimento: Chame a mamãe para a cozinha, coloquem os aventais e 
preparem deliciosos cookies.  
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Desejamos a vocês um ótimo trabalho. Divirtam-se! 
Coordenação Educação Infantil 

Professoras Regentes: Raquel, Mariana e Kamilla 
Professores Especialistas: Luísa, Marianna, Rafael e Thales 

Receita deliciosa de Cookie 

Ingredientes: 

- 2 bananas médias e maduras 
- ½ xíc. de farinha de aveia em flocos (ou quinoa) 
- 2 colh. (sopa) de raspas de chocolate   
 
Modo de Preparo: 

Amasse as bananas, adicione a aveia (ou a quinoa) e o chocolate; 
misture bem. Faça bolinhas com a massa e modele no formato de 
cookies. Coloque as bolinhas em uma forma untada e enfarinhada. 
Leve para assar em forno preaquecido, 200º, por 15 min. 
 

Fonte: cozinhasemrestricoes 


