
 

 
 
 

 
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MATERNAL II 
  
  

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.  
  

  
  
Conteúdo do dia: Cores   
Professoras: Yasmin e Vanessa 
 
DATA: 28/04 (Terça-feira)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORES 
Professoras: Yasmin e Vanessa  

 

  
Atividade: Agrupamento por Cores (Vermelho e Amarelo) 
  
Material necessário:   
➢ Objetos amarelos e vermelhos  

(sugestão: lápis, brinquedos, tampinhas de garrafa, potes e tampas de plástico, 
peças de roupas, frutas e legumes) 
 
Justificativa: 

As cores estão presentes em tudo que nos cerca e, por isso, é importante 
propiciar à criança estímulos que contribuam para o aprimoramento motor 
cognitivo, raciocínio entre outras funções. Nesse sentido, a visualização, 
exploração, contato e manuseio de diversos objetos que compõem o universo 
das cores, possibilita a criança identificá-las. A cor também é importante para 
que possamos expressar nossas ideias e sentimentos por meio das linguagens 
artísticas, através da pintura e do desenho, por exemplo. 

  

Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Desenvolver as percepções visuais e táteis; 
➢ Identificar, diferenciar e reconhecer as cores amarela e vermelha; 
➢ Manusear diferentes materiais; 
➢ Aprender por meio da ludicidade. 

 
Desenvolvimento da atividade: 

Papai/Mamãe, verifique a listinha de materiais necessários e, após separá-los, 
coloque-os misturados em um local de sua preferência. 
Proponha que a criança os manuseie e agrupe-os por cor (amarela e vermelha). 
Estabeleça os locais onde devem ser colocados os objetos amarelos e os objetos 
vermelhos (se possível identifique-os com algo dessas cores).  
Incentive a criança a prestar bastante atenção às cores dos objetos e utilize 
frases do tipo: “Onde deve ser colocado esse lápis?”  
Parabenize-a pelo seu esforço e não apenas quando acertar. Caso ela “erre”, 
sugira uma conferência dos objetos. Diga: “Será que todos os objetos que você 
colocou estão no local correto?”.  
De forma lúdica, um passo de cada vez, a criança estará aprendendo as cores. 
 
Complementação:  

Assista aos vídeos abaixo, revisando os conteúdos. Links: 
1) Cor VERMELHA 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ufq5ulADovc 
2) Cor AMARELA 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mjkN8gyTEUo 

https://www.youtube.com/watch?v=Ufq5ulADovc
https://www.youtube.com/watch?v=mjkN8gyTEUo

