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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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fnet-rosas.com.br%2F~adriane%2Fclipart11.htm&psig=AOvVaw33VzWPgkhl3tqYAk8cCbUF&ust=1591579619510000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC8nKXG7ukCFQAAAAAdAAAAABAd
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Professora: Joseane Padoan 

 

 

Atividade: Cores, histórias e imaginação 

  

Material necessário: 

✓ Um livro de histórias (preferência da criança) 

✓ Caixa de papelão grande (lembre-se de higienizá-la antes do uso) 

✓ Giz de cera 

 

Justificativa:  

O "brincar" é uma atividade humana criadora, na qual a imaginação, 
fantasia e realidade interagem na produção de novas possibilidades de 
interpretação, expressão e de ação pelas crianças. (Rodrigues, 2009) 

Através do brincar, diversos conceitos vão sendo incorporados e 
apreendidos durante a infância. Dentro disso, esta semana queremos envolver 
as crianças num universo de muita cor, histórias e imaginação. 
 

Objetivos: 

✓ Possibilitar o processo de aprendizagem da criança; 

✓ Facilitar a construção da reflexão, da autonomia e da criatividade; 

✓ Estimular a imaginação. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Papai/Mamãe, inicialmente pegue o livro e conte a história para a criança. 
Vocês podem optar por uma história conhecida e querida pela criança ou por 
uma inédita. 

Leiam com calma, pausando sempre que necessário e discutindo os 
momentos. 

Em seguida, deixe a caixa de papelão e o giz de cera à disposição da 
criança para que ela se movimente livremente dentro dela, usando todo o seu 
espaço e abusando das cores, riscos e desenhos (imagens/modelo abaixo). 

A criança será levada a expor suas emoções através da expressão gráfica 
e fará a imaginação brotar. 

 
Atenção! Caso não encontrem uma caixa de papelão de grande tamanho, 

usem uma menor, abrindo-a e fazendo um grande quadro colado com fita, em 
alguma parede da casa.  
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Imagens/ modelo abaixo 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

CORES PRIMÁRIAS 

Professora: Franciane 

 

Atividade: Cor VERMELHA 

   

Material necessário:  

✓ Objetos VERMELHOS  

 

Justificativa:  

As cores fazem parte do nosso cotidiano e são impregnadas de 

simbologia e significados. As crianças são sempre atraídas por elas e isso é 

fundamental para seu desenvolvimento e contínuo processo de descobrimento.  

  

Objetivos:   

✓ Conhecer a cor vermelha  

✓ Identificar a cor vermelha diante da existência de outras cores 

✓ Desenvolver percepções visuais, auditivas e táteis 

✓ Ampliar vocabulário  

 

Desenvolvimento da atividade:  

Antes de fazerem a atividade, assistam ao vídeo explicativo da tria Fran, 

disponível em: https://youtu.be/EVIXpWVpQ1s 

Depois de assistirem ao vídeo, vá com a criança por toda a casa em busca 

de objetos vermelhos. Mostre a ela todos os objetos que encontrar e vá dizendo, 

sempre, o nome da cor. Se a criança pegar um objeto de outra cor, não diga que 

está errado. Diga o nome da cor do objeto que ela pegou e diga que precisam 

encontrar um objeto vermelho. 

Se precisar, utilize a paleta abaixo para ajudar a criança a identificar o que 

é VERMELHO. 

https://youtu.be/EVIXpWVpQ1s

