
  
 
 
 
 

 

22/06/20 

MATERNAL II 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

 

Iniciamos hoje, mais uma semana de estudos on-line.  

Por favor, permaneçam atentos às orientações abaixo: 

   

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

atividades propostas.  

➢ Assistam, todos os dias, aos 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.  

➢ NOVIDADE: Esta semana teremos um encontro pra lá de especial com as 

tias Yasmin e Vanessa. Não tivemos nossa Festa Junina por causa do 

isolamento, mas não deixaremos de festejar. Será o nosso Arraiá On-line - 

dia 24/06 às 17h.  

Prepare sua roupa (ou apenas um adereço, se preferir) e se anime! 

Informações específicas em ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 

ORIENTAÇÕES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.portalhortolandia.com.br%2Fnoticias%2Fnossa-cidade%2Ffim-de-semana-tera-festas-tipicas-da-epoca-34592&psig=AOvVaw3S7lRhT-HzXmS-p_30qtC7&ust=1592878452743000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDfjvKslOoCFQAAAAAdAAAAABAV
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

LINGUAGEM  
Professoras: Yasmin e Vanessa 

   

Atividade: Vogal E 

Material necessário:  
✓ Folha branca  
✓ Cola colorida ou tinta guache. 

 
Justificativa:  

Tendo em vista a fase em que as crianças da educação infantil se encontram, 
a apresentação e fixação das vogais tornam-se fundamentais, uma vez que, 
enquanto sujeito, a criança está inserida em uma sociedade letrada que exige um 
aprendizado eficaz.  

Nessa perspectiva, o primeiro passo para grandes descobertas, ora na escrita 
ora na leitura, consiste em trabalhar as vogais. Assim, possibilitamos iniciarem o 
processo de aprendizagem de maneira prazerosa.  
  
Objetivos:  

✓ Reconhecer e nomear a vogal E;  
✓ Identificar a vogal E; 
✓ Desenvolver a coordenação motora ampla.  

  
Desenvolvimento da atividade:  
Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda é fundamental para a 

realização das atividades.  

 

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

disponível em: https://youtu.be/3udjiRbSb10 

 

E aí? Gostou da nossa nova amiga, a vogal E? 

Papai/Mamãe, imprima a imagem abaixo ou desenhe a vogal E (PALITO) vazada 

em uma folha branca.  

Em seguida, passe tinta (ou cola colorida) em toda a vogal usando apenas o 

dedinho indicador para realizar os movimentos.  

 

Complementação: 

Para completar nosso aprendizado, assistam ao vídeo musical, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=BkAO-lyzLdE 

 

           

 

 

https://youtu.be/3udjiRbSb10
https://www.youtube.com/watch?v=BkAO-lyzLdE


             

 

 

 

VOGAL E 

ESSA É A NOSSA NOVA AMIGA, A VOGAL E.  

VAMOS PREENCHÊ-LA COM COLA COLORIDA? 

 

 

 

NOME: ____________________________________ 

Colégio Equipe JF 

Educação Infantil 

MATERNAL II 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Professora: Joseane Padoan 

 

 

Atividade: Festa Junina - Pescaria 

  

Material necessário: 

✓ 1 caixa grande para as bolinhas permanecerem por perto 

✓ 1 recipiente com bolinhas de isopor ou qualquer objeto pequeno que tenha 

em casa (peças de brinquedos, ou até mesmo uvas, por exemplo)  

✓ 1 colher bem redondinha ou um pegador de gelo amarrado com um 

elástico  

 

Justificativa:  

A brincadeira não é apenas um ambiente de alegria para a criança. Ela é 

essencial ao desenvolvimento. Isto, porque brincando os pequenos criam suas 

narrativas e constroem seus espaços. Brincando eles desenvolvem a 

imaginação, que é um precioso espaço de autonomia.  

Nossa atividade de hoje é uma brincadeira tradicional da cultura brasileiros: 

a pescaria! Brincamos muito, nessa época do ano, em Festas Juninas! É uma 

brincadeira super rica de aprendizagem! 

 

Objetivos: 

✓ Estimular a concentração da criança; 

✓ Trabalhar a coordenação motora fina, cores, lateralidade e atenção. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Papai/Mamãe, sua presença e participação é indispensável para o 

desenvolvimento das atividades propostas. 

 

Observe as imagens disponibilizadas abaixo. 

Oriente a criança a tirar todas as bolinhas do potinho e depois recolocá-las. 

Você pode orientar a criança a fazer a atividade de quatro formas distintas: 

1. Com a mão direita 

2. Com a mão esquerda 

3. Com as duas mãos simultaneamente 

4. Com a mão da preferência da criança, livremente 
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Imagens – MODELO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


