
 

TERCEIRA SEMANA DE ATIVIDADES 
PLANEJAMENTO DIÁRIO 

 

MATERNAL II 
 

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS: 
Querida família, esta será a nossa SEMANA LITERÁRIA. Todos os dias, estaremos 
em contato com livros, textos, histórias, teatro... Esperamos que vocês se 
envolvam e divirtam-se realizando as atividades propostas. Mas atenção: 
 
➢ As atividades confeccionadas em casa deverão ser entregues à professora 

no retorno das aulas. 
➢ As atividades não necessitam de impressão, devendo ser feitas em uma 

folha branca, formato A4. 
➢ Escreva o nome da criança, em letra palito, no canto superior esquerdo da 

folha, para identificação da professora. 
➢ 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. 
➢ Esta semana seria mais curta, devido ao feriado de Páscoa. Mas com a 

extensão do período de quarentena, também estamos disponibilizando 
atividades para os dias 09/04 e 10/04. 

➢ No dia da semana destinado às atividades de MÚSICA, acessem, no site da 
escola, ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – SUGESTÕES DE ATIVIDADES. 
 
 

Conteúdo do dia: Formas Geométricas – CÍRCULO  
Professoras: Yasmin e Vanessa 

 
DATA: 07/04 (Terça-feira) 
 
Atividade: Caixa Mágica 
 
Justificativa: Em uma definição simples e sucinta, formas geométricas nada mais 
são do que o formato de todas as coisas ao nosso redor. Elas estão presentes nas 
construções, ruas, brinquedos, objetos de casa, alimentos e em muito mais. 
Durante os primeiros anos escolares, as crianças estão em pleno desenvolvimento. 
Possuem a curiosidade aguçada e descobrem coisas novas a todo momento. Por 
isso, é importante proporcionar exploração, visualização, contato e manuseio de 
diferentes objetos, incluindo as formas geométricas.  



E sobre as cores? O que podemos dizer de sua importância? Colorir é uma atividade 
que envolve as crianças e mesmo aqueles simples rabiscos, como consideram os 
adultos, feitos por elas ainda bem pequenas, incentivam o desenvolvimento de 
capacidades essenciais como o conhecimento das cores, a coordenação, o 
aperfeiçoamento das capacidades motoras, concentração, limites e a paciência em 
realizar uma tarefa até o final. Tudo isso pode ser observado em uma criança enquanto 
ela se diverte pintando. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Reconhecer a forma geométrica CÍRCULO; 
➢ Desenvolver o raciocínio lógico e ampliar o vocabulário; 
➢ Desenvolver percepções táteis e visuais; 
➢ Desenvolver a atenção às cores que estão ao seu redor; 
➢ Incentivar a exploração de giz de cera e tintas e oferecer experiências sensíveis. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Hora de aprender coisas novas! Hoje vamos conversar sobre o CÍRCULO, uma 
forma geométrica que encontramos em vários objetos e lugares do nosso dia a dia. 
Será que conseguimos identificar alguns? Vamos pensar: 
A roda do ônibus, o sol, a lua cheia, uma moeda, uma laranja...   
Eu fiz um vídeo especial para você. Vamos assistir a explicação?  
Acesse o link https://youtu.be/PXBNIBfdrg8 antes de continuar. 
 
Agora que você já entendeu, vamos trabalhar! Com um objeto de forma redonda 
(tampa de pote plástico, rolo de papel higiênico vazio, copo plástico...), você vai 
escolher uma das três imagens em abaixo (1, 2 ou 3) para representar em uma 
folha branca, através de carimbos. Inspire- se nos exemplos abaixo. 
 

                        
 
Depois, fara finalizar e deixar sua atividade ainda mais linda, faça os detalhes do 
desenho escolhido (olho, pés, boca...) usando giz de cera preto.  
Minha sugestão é que você use tinta guache de qualquer cor. Se você não tiver 
tinta guache   em casa, tenho duas soluções para você:  
Solução 1 - Use um batom da mamãe (que esteja em desuso) para carimbar.                 
 

Solução 2: Vocês podem, ainda, fazer sua própria tinta guache caseira. Acessem o 
link  http://www.amaecoruja.com/2015/07/tinta-guache-caseira-como-fazer/ 
 

https://youtu.be/PXBNIBfdrg8
http://www.amaecoruja.com/2015/07/tinta-guache-caseira-como-fazer/


 

Imagem 1: SOL 

 

 

Imagem 2: LARANJA 

 

 

Imagem 3: CENTOPÉIA 

 

 

Material necessário:  
➢ Um objeto de sua escolha, com forma de CÍRCULO 
➢ Tinta guache (de qualquer cor) ou batom 
➢ Folha branca 
➢ Giz de cera preto  


