
        

 

  

 

 PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES À DISTÂNCIA – 30 e 31 de março 
 

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

                           

Queridas crianças, espero que tenham se divertido com as atividades anteriores! Nesta semana daremos continuidade a novas 

descobertas. Aproveitem!   

SEGUNDA 
 

Data:30/03/2020 
 

TERÇA 
 

Data:31/03/2020 
 

   

1) CULINÁRIA 

Você sabia? 

Os chefes de cozinha 

e/ou os cozinheiros 

também usam 

chapéu/touca para 

cozinhar. Além de ser um 

acessório característico 

da profissão, simboliza a 

higiene. 

 

1) LEITURA 

Muitos personagens dos 

contos de fadas 

também usam chapéus 

ou outros enfeites na 

cabeça. Que tal 

pesquisar e escolher 

uma ou mais histórias 

para ler com a família? 

- Faça um desenho 

sobre a história lida 

destacando o seu 

conto preferido e a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



        

 

  

2) MÃO NA MASSA 

- Imagine que você é um 

(a) chefe de cozinha e 

faça uma receita 

culinária com sua 

família.  

HUMMM... Essa receita 

vai ficar uma delícia!!!  

- Registre esse momento 

com fotos ou desenhos e 

escrita.  

DICA: Atividades de 

culinária são muito 

propicias para inserir a 

criança no contexto 

letrado e trabalhar os 

números e quantidades. 

Aproveite para realizar a 

contagem dos 

ingredientes, apresentar 

os numerais e, sobretudo 

incentivar a alimentação 

saudável. 

OBS: NÃO SE ESQUEÇA 

DE HIGIENIZAR AS MÃOS. 

parte que você mais 

gostou.  

OBS: As histórias podem 

ser contadas durante a 

semana, sendo 

realizada uma leitura 

por dia. Explorem esse 

momento. A leitura é 

um momento mágico!  

2) CARTA AOS MEUS 

COLEGAS 

Na época de Van 

Gogh não existia a 

tecnologia avançada, 

como telefones, 

celulares, 

computadores, por isso, 

ele se comunicava com 

seu irmão Théo através 

de cartas.  

Acredito que assim 

como eu, você já deve 

estar com saudades da 

escola e principalmente 

de seus colegas. Que 

tal escrever uma 



        

 

  

 

 

 

 

 

cartinha especial para 

os amigos queridos do 

Infantil I? 

- A carta poderá ser 

feita através de 

desenho. A família 

pode ser o escriba para 

relatar o pensamento e 

o sentimento descritos 

na carta. 

 

 

 

 

SUGESTÃO: No dia 22 de março comemorou-se o DIA MUNDIAL DA ÁGUA. Sabemos que este elemento é de grande importância para nossa 

sobrevivência, ainda mais agora, no presente momento em que nos encontramos. É com a ajuda dela que podemos higienizar e vencer o bichinho do 

coronavírus, entre muitas outras necessidades.  

Sugiro que assistam ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=ppCbb7REAH8 como forma de conscientização. Se desejarem, podem fazer 

um registro desenhando suas descobertas.   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ppCbb7REAH8


        

 

  

ROTEIRO DE ATIVIDADES À DISTÂNCIA 

Professora: Letícia (bilíngue) Ano/Turma: INFANTIL I 

                           

SEGUNDA 
 

Data: 30/03 
 

TERÇA 
 

Data: 31/03 
 

   

Assista ao vídeo: 
"Look at All the Colors 
I Can See" by 
ABCmouse” 
https://www.youtube.co
m/watch?v=C628S-
UKkNc&t=24s 

 
Repita os nomes das 
cores que aparecem 
no vídeo. 

Assista novamente ao 
vídeo: 
"Look at All the Colors I 
Can See" by ABCmouse” 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=C628S-UKkNc&t=24s 

 
Assista ao video:Colors 
https://www.youtube.com/
watch?v=vUK8NP5VxuY 
 
Realize as atividades 
propostas, depois 
desenhe, em uma folha 
sulfite, seus alimentos 
favoritos. Pinte bem 
bonito e mostre para sua 
família, dizendo a cor e o 
nome do alimento em 
inglês. 
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