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MATERNAL I 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 

Querida família! 

 

Iniciamos mais um período de estudos on-line.  

Esperamos que vocês tenham recarregado as energias durante esses dias 

e estejam dispostos a aprender ainda mais a partir de agora e se divertir. 

Continuem atentos: 

  

  

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  

➢ A partir de agora, todos os dias serão disponibilizados vídeos 

explicativos da professora regente, para aumentar a interação entre ela e 

as crianças.  

➢ Além disso, alguns dias da semana, teremos duas atividades propostas 

para serem realizadas: 1 (uma) referente a uma disciplina especializada e 1 

(uma) referente a conteúdos passados pela professora regente. 

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

ser entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ 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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MÚSICA 
Professor: Thales Tácito 

 

Atividade: Semana do Meio Ambiente – Tambor feito com Lata de Alimento 

Lácteo. 

 

Material necessário: 

✓ Lata de Alimento Lácteo (ou qualquer outra lata reciclada) 

✓ Rolos de Papel Toalha (vazios) e cola super bonder 

✓ Fitas de cetim (podem ser substituídas por durex colorido, cola colorida 

ou qualquer outro material que desejar usar para enfeitar o tambor) 

✓ Tesoura (caso precise) 

 

Justificativa: 

Cuidar do meio ambiente nunca foi tão importante como atualmente. Junto 

com nossos filhos podemos reciclar nos divertindo, fomentando valores e 

vivenciando novas experiências musicais.  

A música é de extrema importância para o desenvolvimento infantil. Ela 

auxilia e incentiva a aquisição de diversas habilidades. 

Utilizar de material reciclável para produzir sons é mostrar para a criança 

que existe um mundo de possibilidades, onde fazer música pode também 

ajudar a salvar o meio ambiente. 

 

Objetivos: 

✓ Desenvolver consciência sanitária e ambiental 

✓ Trabalhar motricidade e criatividade 

✓ Apresentar possibilidades de instrumentos musicais 

✓ Trabalhar elementos timbrísticos 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Assistam ao vídeo explicativo do tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/Qskfs2uLCvI  

Em seguida, assistam ao vídeo sobre o cuidado com o meio ambiente 

(link abaixo). 

Em seguida, assistam ao ao Tutorial de como fazer um tambor reciclável. 

Construa seu tambor e usem para tocar a canção sugerida abaixo. 

 

Cuidado com o meio ambiente: https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8 

Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=DZw27yrzVs4 

Canção Sugerida: https://www.youtube.com/watch?v=2oTkb7jx2Ak 

https://youtu.be/Qskfs2uLCvI
https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8
https://www.youtube.com/watch?v=DZw27yrzVs4
https://www.youtube.com/watch?v=2oTkb7jx2Ak
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CONCEITOS MATEMÁTICOS 

Professora: Franciane 

 

Atividade: Maior X Menor / Dentro X Fora  

 

Material necessário: 

✓ Caixa de papelão ou caixa de plástico (ou qualquer outro recipiente 

grande) 

✓ Objetos variados com tamanhos diferentes, um maior e outro menor, 

como por exemplo, um pote grande e um pequeno, um pé de chinelo 

grande e um pequeno...) 

 

Justificativa:  

A matemática faz parte das lições fundamentais ensinadas na escola. O 

maternal é o primeiro ciclo de aprendizagem, sendo único e fundamental para 

o sucesso escolar.   

Neste ciclo, as crianças já trabalham a capacidade de distinguir ordens de 

grandeza, sem precisar escrever os números, intuitivamente. Alguns sabem 

como enumerar a sequência de números. O trabalho realizado durante o 

maternal prepara as crianças para entrar na escola primária. 

  

  Objetivos:    

✓ Descobrir os conceitos e seu uso 

✓ Explorar formas, tamanhos e sequências 

✓ Comunicar e criar hipóteses matemáticas  

  

Desenvolvimento da atividade:  

Antes de dar início ao desenvolvimento da atividade, assistam ao vídeo 

explicativo da tia Fran, disponível em: https://youtu.be/_faX97N6il0 

  

Para desenvolver esta atividade, precisaremos de alguns objetos 

semelhantes, mas com tamanhos diferentes, e de um recipiente grande, como 

uma bacia ou caixa, por exemplo. 

Mostre os objetos à criança, indicando o maior e o menor.  Compare 

também o tamanho de suas mãos, dos seus pés... 

Após verificarem todos os objetos, a criança deverá colocar dentro da 

caixa apenas os objetos menores. Deixando os maiores do lado de fora.  

 

 A cada objeto guardado, reforce dizendo: “Esse é menor. DENTRO da 

caixa.”  e “Esse é maior. FORA da caixa.” 

https://youtu.be/_faX97N6il0

