
        

 

  

 
 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES À DISTÂNCIA – 23 a 27 de março 
 

Professora: Camila Capovilla Ano/Turma:         INFANTIL I / 2020 

                           

Baseando-se nas explorações feitas em nossa rotina escolar e no livro didático Girolhar, daremos continuidade em propostas que estimulam a 

aprendizagem da criança de forma interativa, criativa e brincante. Muitas descobertas estão sendo construídas a partir de um grande artista: Vincent 

Van Gogh. A rotina a seguir pode ser complementada com brincadeiras, contações de histórias, jogos e muitas outras propostas divertidas.  

Abaixo, seguem os passos a serem seguidos durante a semana para que nossos pequenos prossigam em suas aprendizagens: 

 
SEGUNDA 

Data:23/03/2020 
TERÇA 

Data:24/03/2020 
QUARTA 

Data:25/03/2020 
QUINTA 

Data:26/03/2020 
SEXTA 

Data:27/03/2020 

1) História: 

PEDRINHO 

PINTOR 

Prepare a pipoca e assista 

ao vídeo da história de 

“Pedrinho pintor”. Assim 

como Pedrinho, Van Gogh 

também adorava pintar e 

deixar tudo colorido. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=MY-XTqMLlhM 

2) PESQUISA EM 

FAMÍLIA 

3) CURIOSIDADE 
SOBRE VAN GOGH 

 
Você sabia que a cor 

preferida de Van Gogh 

era AMARELA. E a sua, 

qual é? 

- Faça um desenho 

usando a sua cor 

preferida.  

Capriche no desenho. 

Posteriormente você 

mostrará aos seus 

amigos. 

4) AUTORRETRATO 

Van Gogh adorava fazer o 
seu autorretrato, ou seja, 

uma pintura/desenho de si 
próprio como está abaixo: 

  

5) CHAPÉU DE 
DOBRADURA 

Além de seu autorretrato, 
Van Gogh também pintou 
outras pessoas que 
usavam acessórios em 
suas cabeças. 

Que tal confeccionar um 

chapéu de dobradura? 

- Use a criatividade para 

confeccioná-lo e decorá-lo 

usando materiais diversos.   

Dica: Para dobradura você 

pode utilizar folha de 

6) DIVERSÃO E 
IMAGINAÇÃO! 

Chapéu confeccionado... 

É hora da diversão! 

- Crie e imagine diversas 

brincadeiras para fazer 

com seu chapéu. Você 

pode ser um pirata, um 

policial, um soldado e até 

mesmo um (a) cozinheiro 

(a). Você pode imaginar o 

que quiser ser! Aproveite 

e divirta-se!  

https://www.youtube.com/watch?v=MY-XTqMLlhM
https://www.youtube.com/watch?v=MY-XTqMLlhM


        

 

  

- Pesquise na internet as 

obras de Van Gogh. 

- Perceba os detalhes e 

características das obras, 

bem como suas formas, 

cores, etc.  

- Qual dessas obras você 

mais gostou? O que mais 

achou interessante nessa 

pintura?  

Dica: Explorem a 

oralidade, deixando que a 

criança expresse sua 

opinião. O familiar também 

pode partilhar de sua 

escolha e observação.  

Sugestão de pesquisa: 

http://obviousmag.org/archi

ves/2014/03/as_pinturas.ht

ml 

 

 

Agora é a sua vez! Faça o 
seu autorretrato.  

- Vá até um espelho e 
observe suas 
características, bem como 
a cor dos olhos, cabelo, 
pele... 

- Observe se você está 
usando algum acessório, 
como por exemplo, Van 
Gogh, que estava usando 
um chapéu em seu 
autorretrato. 

Dica: Para essa atividade, 

você pode usar os 
materiais que desejar para 
fazer a pintura, como lápis 
de cor, canetinha, giz de 
cera, tinta guache. 
Capriche, afinal, o 
autorretrato deve ficar 
lindo como você!  

revistas, jornais, encartes 

de mercado, folha sulfite ou 

qualquer outra de sua 

preferencia.  

Para deixá-lo lindo e 

colorido, você poderá 

decorá-lo com tinta guache, 

canetinha, lápis de cor, giz 

de cera. Poderá utilizar 

também recortes, colar 

adesivos, glitter, 

lantejoulas, entre outras 

possibilidades. Divirtam-se 

com a confecção!   

Para auxiliar na dobradura, 

segue vídeo do passo a 

passo: 

Como fazer chapéu de 

papel passo a passo - 

https://www.youtube.com/w

atch?v=IsWmqfNCh9U 

- Dance ao som da 

música “Fui a Espanha”. 

https://www.youtube.com/

watch?v=hZz6Bp2RC5s 

Boa brincadeira!  

 

 

Sugestão:  A nossa querida bibliotecária  gravou a contação de uma linda história! Para assistir acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=NqCYDBXGj5g&feature=youtu.be  

http://obviousmag.org/archives/2014/03/as_pinturas.html
http://obviousmag.org/archives/2014/03/as_pinturas.html
http://obviousmag.org/archives/2014/03/as_pinturas.html
https://www.youtube.com/watch?v=IsWmqfNCh9U
https://www.youtube.com/watch?v=IsWmqfNCh9U
https://www.youtube.com/watch?v=hZz6Bp2RC5s
https://www.youtube.com/watch?v=hZz6Bp2RC5s
https://www.youtube.com/watch?v=NqCYDBXGj5g&feature=youtu.be


        

 

  

ROTEIRO DE ATIVIDADES À DISTÂNCIA 23 A 27/03 

Professora: Letícia (Inglês) Ano/Turma: INFANTIL I / 2020 

                           

SEGUNDA 
 

Data: 23/03 
 

TERÇA 
 

Data: 24/03 
 

QUARTA 
 

Data: 25/03 
 

QUINTA 
 

Data: 26/03 
 

SEXTA 
 

Data: 27/03 
 

Assista ao vídeo: 
Monster Shuffle 
https://www.youtube.com/w
atch?v=vj9VwxrqvG0 

Dance e cante. 
Responda: quais são as 
cores do “monsters”? 
(BLUE, GREEN, 
PURPLE) 

Assista novamente ao 
vídeo: Monster Shuffle 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=vj9VwxrqvG0 

Em uma folha sulfite, crie 
o seu próprio “monster”. 
Não se esqueça de deixa-
lo bem colorido 

Assista aos vídeos: 
1- The Bath Song | Original 

Kids Song | Super Simple 
Songs 

https://www.youtube.com/watch
?v=HVYXHMY7wvo 
 
2- Head Shoulders Knees & 

Toes (Sing It) 
https://www.youtube.com/watch
?v=ZanHgPprl-0 

Fique atento(a) aos nomes 
das partes do corpo. 
Assista aos vídeos quantas 
vezes quiser. Cante e dance 
junto. Convide a mommy, o 
daddy, brother, sister para te 
acompanhar. 

Assista novamente aos 
vídeos: 
1- The Bath Song | Original 

Kids Song | Super Simple 
Songs 

https://www.youtube.com/watch?
v=HVYXHMY7wvo 
 
2- Head Shoulders Knees & 

Toes (Sing It) 
https://www.youtube.com/watch?
v=ZanHgPprl-0 

 
Encontre, em revistas, jornais, 
folhetos, imagens que 
contenham as partes do corpo 
que você ouviu nas canções. 
Não se preocupe se não 
encontrar todas. O importante 
é saber nomear algumas 
partes. Se não encontrar 
imagens para recortar, pode 
desenhar e pedir para a 

Imprima a folha que foi 
encaminhada com o nome 
“BODY_CUT OUT”  (ANEXO 
INF I) Recorte e cole as 
partes do corpo. (Cole na 
folha do colégio). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vj9VwxrqvG0
https://www.youtube.com/watch?v=vj9VwxrqvG0
https://www.youtube.com/watch?v=vj9VwxrqvG0
https://www.youtube.com/watch?v=vj9VwxrqvG0
https://www.youtube.com/watch?v=HVYXHMY7wvo
https://www.youtube.com/watch?v=HVYXHMY7wvo
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=HVYXHMY7wvo
https://www.youtube.com/watch?v=HVYXHMY7wvo
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0


        

 

  

mommy ou daddy escreverem 
qual é a parte do corpo. 
(HAIR, FEET, FACE, KNEES, 
SHOULDERS, TOES, 
HANDS, NOSE, HEAD.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

  

 



        

 

  

 

 

 

 

 


