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MATERNAL I 

 

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 a tia 

Fran. 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 

 

FESTA JUNINA / COORDENAÇÃO MOTORA  
Professora: Franciane 

   

Atividade: Pintura para confecção das bandeirinhas  

    

Material necessário:   

✓ Folha em branco  

✓ Cola colorida OU guache OU giz de cera (cores disponíveis em casa) 

✓ Tesoura 

✓ Pincel  

✓ Esponja (pode ser um pedaço, o lado mais macio da esponja que usamos 

na cozinha) 

 

Justificativa:  

Além de trazer todos os benefícios para a coordenação motora, agilidade, 

ritmo e percepção espacial, a pintura é uma atividade social que transmite uma 

sensação de bem estar psicólogo e permite uma melhor autoestima. 

Hoje faremos uso dela iniciando os preparativos para o nosso Arraiá On-line.  

 

Objetivos:   

✓ Aprimorar a coordenação motora  

✓ Reconhecer e conhecer cores  

✓ Desenvolver a imaginação  

✓ Cultivar e conhecer diferentes movimentos textuais 

✓ Desenvolver marcas gráficas  

 

Desenvolvimento da atividade:  

Hoje daremos início à confecção de um lindo painel que será utilizado para 

enfeitar nosso Arrariá On-line aí na sua casa.  

Mas antes de iniciar sua atividade, assista ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/r_ueUdHZJ-8 

 

Em seguida, entregue uma folha para a criança e também o que for utilizar 

para pintar ou colorir.  

Deixe que ela pinte a folha toda. No caso de ser tinta ou cola, deixe secar 

antes de recortar. Após secagem, recorte as bandeirinhas. 

 

Obs.: A variedade de cores, tamanho e quantidade, será de acordo com a 

disponibilidade dos materiais que vocês têm em casa e de acordo com o 

tamanho do espaço que irão utilizar para a confecção do painel. 

https://youtu.be/r_ueUdHZJ-8
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Algumas imagens / MODELO: 

 

            PINTURA COM PINCEL:                       PINTURA COM ESPONJA:  

 

 

        PINTURA COM OS DEDOS:                   BANDEIRINHAS CORTADAS: 
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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 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

22/06/20 

MATERNAL I 

 

Imagens – MODELO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


