
 

 
 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MATERNAL III 
  
  

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS:  
Querida família, esperamos que vocês estejam aprendendo e se divertindo 
bastante. Mas atenção:  
  
  
➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  
➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas 

deverão ser entregues à professora no retorno das aulas.  
➢ As atividades disponibilizadas no site 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. Interaja e participe do processo.  
  

  
ATENÇÃO, CRIANÇA, PARA AS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO DIA: 
Hoje você tem 2 (duas) atividades para realizar. Abaixo, você encontrará dois 
planos de aula: LITERATURA e EDUCAÇÃO FÍSICA.  
Faça as DUAS atividades com carinho e disposição! 
 
  
Conteúdo do dia: Literatura e Educação Física  
Professoras: Letícia e Fernanda 
Professora de Educação Física: Joseane Padoan 
 
 
DATA: 27/04 (Segunda-feira)  
 
 
 
 
 
 



LITERATURA 
Professoras: Letícia e Fernanda  

  
Atividade: Contação de história “O patinho feio” + Trabalho com a coordenação 
motora 
  
Material necessário:  
➢ Massinha de Modelar 

 
NÃO TEM MASSINHA EM CASA? Cliquem no link abaixo e façam vocês 
mesmos em casa. Será muito divertido! 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nxkct9daygI 
 
Justificativa: 
A leitura na educação infantil é um importante hábito a ser desenvolvido, porque 
gera grandes benefícios no desenvolvimento. 
Estimular o interesse por livros é, além de uma forma de cuidado, atenção e 
carinho, uma importante atitude que contribui para fomentar o hábito da leitura 
na criança. Permitir que a leitura faça parte da vida dos filhos é essencial! 
Algumas pesquisas apontam que o hábito da leitura entrega uma série de 
benefícios, que vão desde o aumento da empatia ao fortalecimento da 
criatividade, além da redução dos níveis de estresse e a crescente criatividade.  
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Promover o desenvolvimento e melhorar o funcionamento do cérebro; 
➢ Apurar o senso crítico; 
➢ Permitir uma viagem sem que a criança saia do lugar; 
➢ Proporcionar entretenimento de qualidade; 
➢ Ampliar o conhecimento e enriquecer o vocabulário; 
➢ Trabalhar a identidade; 
➢ Estimular a coordenação motora. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
A questão da identidade, quem somos e como somos já foi trabalhada por nós 
em sala de aula. Para reforçar o assunto, assistam juntos à contação de história 
“O patinho feio”, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MSTL0ySfjJk 
Depois, como família, conversem sobre suas semelhanças e diferenças 
(características físicas, gostos e preferências...) e digam uns para os outros o 
quanto vocês são importantes uns para os outros. 
Para finalizar a atividade, vamos brincar de massinha? Usem a massinha que 
tiverem em casa para fazerem uma linda escultura do Patinho Feio.  
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nxkct9daygI
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2016/12/7-provas-de-que-ler-faz-bem-para-sua-saude.html
https://www.youtube.com/watch?v=MSTL0ySfjJk


EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan  

  
Atividade: Corrida do Pinguim 
 
Material necessário:  
➢ Bexigas (uma para cada participante da brincadeira) 

Obs.: Se você não tiver bexigas em casa, pode utilizar uma bola macia ou até 
mesmo uma almofada pequena.  
 
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; 
• Desenvolver a interação social. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Para as atividades de Educação Física, sempre será necessário a presença e 

ajuda constante de um adulto. 

 
Papai ou mamãe, encha as bexigas ou separe os objetos escolhidos para colocar 
entre as pernas de quem for brincar.  
Estabeleçam uma linha de partida e outra de chegada e explique isso à criança. 
A atividade consiste em correr até a linha de chegada com a bexiga entre as 
pernas, sem deixar cair e sem estourar! (Imagem 1 - modelo) 
Obs.: Se for necessário, delimite as linhas de saída e chegada com um objeto 

ou risque com giz. 

 
Atenção! 

Se você sentir que a criança consegue desenvolver outros desafios nessa 
atividade, poderá propor outras ações como por exemplo:  
- Fazer o percurso saltando com os bracinhos cruzados. 
- Fazer o percurso andando de costas. 
- Fazer o percurso com os olhos vendados... 
 



Você poderá ainda dispor alguns objetos no caminho para servirem de 
obstáculos: brinquedos, cadeiras... 
Depois, peça à criança que faça o percurso, desviando-se deles: 
- Correndo 
- Pulando 
- Ou, ainda, saltando os obstáculos pulando com os dois pés juntos ao mesmo 
tempo. 
 
 
Obs.: Certifique-se que não haja perigo e divirtam-se! 
 
 
Imagem 1 - modelo: 
 


