
        

 

  

 

                         PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES À DISTÂNCIA – 30 e 31 de março 
 

Professora: Gabriela Lira Ano/Turma:         INFANTIL II/2020 

                  Continuando nossas atividades à distância, seguiremos desvendando e aprendendo sobre tamanhos, medidas e 
comprimentos de maneira que coloquem as mãos na massa e se deliciem. Vamos lá?  

SEGUNDA 
Data: 30/03/2020 

 

TERÇA 
Data: 31/03/2020 

 

   

1. MASSINHA 

Que tal aprender os 
tamanhos e criar massinha 
de modelar caseira? Assista 
ao vídeo para aprender a 
receita super fácil. 

Link: 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=c9pN4rXTtCc 

Divirta-se criando diferentes 
coisas como por exemplo: 
pessoas, animais, alimentos 
e objetos de diferentes 
tamanhos. Lembrando do 
pequeno, médio e grande. 

Ótima brincadeira  

2. CULINÁRIA 
 
Que tal aproveitar este 
momento de família reunida e 
realizar a culinária de um bolo 
que possuam tamanhos e 
alturas diferentes? Além de 
divertido e delicioso os 
pequenos irão aprender ainda 
mais. Importante que as 
crianças realizem ativamente a 
criação. Se deliciem! 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c9pN4rXTtCc
https://www.youtube.com/watch?v=c9pN4rXTtCc


        

 

  

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.   

ROTEIRO DE ATIVIDADES À DISTÂNCIA 

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

                           

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 

 
Asista 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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