
  
 
 
 
 

 

17/06/20 

MATERNAL I 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 

Querida família! 

 

Continuamos nossos estudos on-line.  

Por favor, permaneçam atentos às orientações abaixo: 

   

➢ 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=https%3A%2F%2Fmagutechnology.com%2Fproduct%2Fgummy-candy-jars%2F&psig=AOvVaw2MSTTLCjsPzO1yEESRMPrP&ust=1592416526721000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICtz4H0huoCFQAAAAAdAAAAABAN
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MATERNAL I 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

CONCEITOS MATEMÁTICOS  
Professora: Franciane 

   

Atividade: Reforçando os conceitos CHEIO x VAZIO   

    

Material necessário:   

✓ 2 folhas em branco 

✓ Cola colorida OU papel para rasgar OU palitos de picolé  

 

 Justificativa: 

 Desde muito pequenas, as crianças começam a estabelecer relações entre 

elas e os objetos que observam e manipulam. Muitos desconhecem que estes 

são também conceitos matemáticos, fazendo com que a matemática vá além do 

sistema numérico. 

 Trazendo estes conceitos e reflexões para nossa rotina diária, incentivamos 

nossas crianças para que ampliem, aprofundem e construam novos sentidos 

para seus conhecimentos. 

  

 Objetivos:   

✓ Desenvolver a percepção visual e tátil  

✓ Desenvolver habilidades cognitivas 

✓ Praticar conceitos matemáticos   

✓ Ampliar o vocabulário  

 

Desenvolvimento da atividade:  

Antes de fazer a atividade, assista ao vídeo explicativo da tia Fran, 

disponível em: https://youtu.be/yE9wzOXN4bE 

 

Em seguida, de acordo com os materiais disponíveis, coloque as folhas em 

branco, lado a lado. Mostre à criança que elas estão “vazias”, em branco. Peça 

que ela “encha” a folha.  

Escolham o material a ser utilizado (papel ou cola colorida). 

Auxilie no que ela não possa fazer sozinha (como passar a cola para colar 

os papéis rasgados, por exemplo).  Mas deixe que ela rasgue e cole o papel 

sozinha. Lembrando sempre de deixar a folha bem cheia. 

 

Obs.: Repita a ação durante o dia nas atividades rotineiras. Com o alimento, por 

exemplo, na hora do almoço, mostre que o prato está cheio de comida. Ao final, 

se a criança comeu tudo, mostre que o prato está vazio. 

 

https://youtu.be/yE9wzOXN4bE
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MÚSICA 

Professor: Thales Tácito 

 

Atividade: Explorando os sons da casa. 

 

Material necessário: 

✓ Tempo do responsável para realizar atividade junto à criança. 

 

Justificativa:  

Os sons podem ser produzidos por muitos tipos de materiais e seres. O 

contato da criança com estes emissores sonoros faz com que aguce o ouvido 

musical, a assimilação, o sentido de altura (grave, médio e agudo), e auxilia na 

execução e/ou acompanhamento de canções e melodias. 

Usar do ambiente doméstico para produção musical fará com que a criança 

conheça outras utilidades para objetos cotidianos; e ao “tocá-los”, ela 

experimentará as inúmeras possibilidades musicais proporcionadas por eles, 

além de trabalhar também sua criatividade. 

 

Objetivos: 

✓ Desenvolver consciência musical; 

✓ Trabalhar assimilação; 

✓ Trabalhar motricidade e criatividade; 

✓ Apresentar possibilidades de instrumentos musicais e se fazer música; 

✓ Trabalhar elementos timbrísticos e melódicos; 

✓ Trabalhar Altura e dinâmica musical; 

✓ Desenvolver noções de ritmo; 

✓ Estimular a musicalidade. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Assista ao vídeo explicativo do Tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/TqvQa-rcqvI 

 

Em seguida, papai/mamãe, leve a criança pela casa, cantando canções 

que ela goste e usando todos os meios possíveis para produzir som (móveis, 

objetos, instrumentos etc.)   

 

https://youtu.be/TqvQa-rcqvI

