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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.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

DATAS COMEMORATIVAS  

FESTA JUNINA 
Professora: Franciane 

   

Atividade: Festa Junina – História    

    

Material necessário:   

✓ Folha branca 

✓ Tinta guache ou cola colorida nas cores amarela, laranja e marrom 

✓ Palitos de fósforo ou de picolé ou de churrasco ou 

✓ Folhas amarela, laranja e marrom ou 

✓ Lápis de cor, canetinhas, giz de cera nas cores amarela, laranja e marrom 

✓ Cola branca (sob supervisão de um adulto) 

 

Justificativa:  

A contação de histórias é uma atividade fundamental que transmite 

conhecimentos e valores; sua utilização é decisiva na formação e no 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, além de alcançar uma 

aprendizagem verdadeiramente significativa.  

Hoje, em especial faremos uso da contação de história para trazer um tema 

muito divertido e esperado pelas crianças e famílias: a festa junina. 

 

Objetivos:   

✓ Promover a interação  

✓ Instigar a imaginação  

✓ Criar possibilidades de desenvolvimento da linguagem 

✓ Desenvolver o gosto pela leitura  

 

Desenvolvimento:  

     Antes de realizar a atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/I8E0El2fip0 

 

Agora que você já assistiu, siga os passos: 

1. Com a cola colorida ou guache amarelo, pinte as mãos da criança e carimbe 

na folha branca. 

2. Em seguida, carimbe as mãos pintadas de laranja por cima das amarelas 

(elas serão as chamas da fogueira). 

3. Use os palitos para representar a lenha da fogueira e, se necessário for, 

quebre-os. Depois, cole-os embaixo das “chamas". 

https://youtu.be/I8E0El2fip0
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Para o caso de não utilizarem as tintas: 

Faça o contorno das mãos da criança no papel colorido ou mesmo com os 

lápis de cor e faça o mesmo procedimento.  Faça também a lenha com papel 

colorido ou lápis de cor, se preferir. 

 

 

IMAGENS PARA INSPIRAÇÃO: 

 

 

 


