
 

 
 
 

 
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MATERNAL I 
  
  

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.  
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CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professora: Franciane  

  
Atividade: Treinando a coordenação motora fina com agrupamentos  
 
Material Necessário:  
Para a sugestão 1:                                           
➢ Pregadores de roupa                                              
➢ Fitas (ou roupas leves) 
➢ Corda (grossa) para fazer um varal        

 
Para a sugestão 2: 
➢ Folha em branco 
➢ Lápis de cor, canetinha, giz de cera, guache... 

 
Para a sugestão 3: 
➢ 2 tipos de produtos (grãos) secos 
➢ 3 recipientes para colocar os grãos  

 
Justificativa:  
A coordenação motora é uma parte importantíssima do desenvolvimento infantil. 
Ele envolve o trabalho com os músculos menores e os dedos. Seu bom 
desenvolvimento auxiliará em atividades cotidianas essenciais para o 
desenvolvimento da autonomia, como abotoar e desabotoar, amarrar cadarços, 
manejar talheres, escrever ou digitar e, até mesmo, na higiene pessoal. 

 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são:   
➢ Desenvolver e aprimorar a coordenação motora fina;  
➢ Interessar- se pela escrita, ainda que de forma não convencional; 
➢ Experimentar e explorar diferentes materiais. 

 
Desenvolvimento da atividade:  
Papai/Mamãe, não se esqueça que é imprescindível sua presença e 

acompanhamento durantes as atividades. 

 
Sugestão 1: Faça um varal (na altura da criança) e mostre a ela como pendurar 
as peças ou as fitas. Mostre- a como apertar o pregador e deixe que ela trabalhe 
de forma autônoma. 
 
Sugestão 2: Disponibilize uma folha em branco e um lápis para a criança (pode 
ser giz ou canetinha também). Deixe que ela “rabisque” a folha livremente. Não 
há desenho específico a ser feito, nem tamanho ou orientação; e nem se preocupe 
em preencher todo o espaço. O importante nesta atividade é aprimorar a pressão 
aplicada ao lápis.  
Obs.: Caso opte por utilizar o guache, deixe que a criança pinte com os dedos. 

Ela precisa sentir diferentes texturas. 
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