
 

 
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MATERNAL I 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Professora: Joseane Padoan 
DATA: 20/04 (Segunda-feira) 

 
Atividade: Vai cair? 
 
Material necessário:  
➢ Uma caixa de papelão (ou caixa de sapato) 
➢ Bolinhas de plástico (ou limão/ou laranja...) 

 
Justificativa: No início da educação infantil, é importante proporcionar o maior 
número possível de experiências à criança, pois isso as ajudará a adquirir e 
descobrir um mundo completamente novo.  
A educação física deve, assim, ser inserida no conjunto de ações 
pedagógicas que contribuam com o desenvolvimento infantil, tendo enfoque 
lúdico, sem perder sua importância pedagógica. 
Nesse sentido, algumas brincadeiras nos auxiliam no processo de aquisição de 
novos movimentos e coordenação motora.  
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 

• Estimular a percepção corporal; 
• Desenvolver a habilidade cognitiva e psicomotora; 
• Ampliar as capacidades perceptivas através dos movimentos. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Atenção! 

Antes de desenvolver a atividade, dê uma olhadinha no vídeo da tia Josi. Ela tem um 

recadinho pra você! Disponível em: https://youtu.be/i2stI632zNc 

 

Depois de assistir ao vídeo da tia Josi, o Papai ou a Mamãe precisarão cortar um 
orifício redondo, do tamanho necessário para a passagem das bolinhas disponíveis 
(de plástico, limão ou laranja).  
Deixe uma parte da caixa aberta para o objeto redondo rolar, coloque várias bolinhas 
dentro da caixa e está pronta a brincadeira! – como pode ser visto na imagem modelo 
(página 2)  

https://youtu.be/i2stI632zNc


Coloque a caixa no chão à disposição da criança e deixe-a conhecer, manusear e 
testar durante algum tempo. 
Depois de aprendido, para deixar a brincadeira ainda mais atrativa, coloque a caixa 
com as bolinhas em cima de um banco (ou mesinha). No lugar onde as bolinhas 
cairão ponha um balde. Assim, a criança poderá pegar as bolinhas no balde e 
recolocá-las na caixa quantas vezes desejar. 
 
Dicas da Professora:  

1) Durante todo o tempo da brincadeira, fique por perto e vá interagindo com a 
criança dizendo:  
➢ Vamos contar as bolinhas caindo! (vá contando os números) 
➢ De que cores essas bolinhas são? (fale as cores para a criança) 
➢ Imite o barulho das bolinhas caindo. 

 
 
 
Imagem modelo: 

 

 


