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MATERNAL II 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

 

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 

 

FESTA JUNINA  
Professoras: Yasmin e Vanessa 

   

Atividade: Festa Junina 

 

Material necessário:  

✓ Folha colorida 

✓ Cola branca e tesoura (sob supervisão) 

✓ Materiais diversos para decoração (livre escolha) 
 

Justificativa:  

As datas comemorativas são importantes para o reconhecimento e 

valorização de culturas e história de um país, e oportuniza a ampliação dos 

conhecimentos do mundo social no qual estamos inseridos.  

Nessa perspectiva, no Brasil, o mês de junho é marcado por comemorações 

que evidenciam a diversidade existente na cultura e recordam trajetórias históricas 

e sociais de cada região brasileira. 
 

Objetivos:  

✓ Valorizar as tradições culturais; 

✓ Valorizar as manifestações artísticas e culturais; 

✓ Participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural; 

✓ Reconhecer a diversidade de culturas; 

✓ Manuseio de diferentes materiais 
 

Desenvolvimento da atividade: 

Olá minha gente, está chegando nosso arraiá online. Estão animados? 

Espero que sim, será muito divertido!! 

Estão prontos para nossa atividade de hoje? Mas antes, assistam ao vídeo 

explicativo da professora, disponível em: https://youtu.be/P-fONeTsexQ 

 

Na atividade de hoje, iremos confeccionar uma gravata bem bonita para usarmos 

amanhã, no nosso Arraiá On-line, combinado?  

 

Sigam os passos abaixo: 

1. O papai/mamãe deverá recortar a gravata na folha colorida, como 

demonstrado na imagem 1/ MODELO.  

2. Agora é sua vez de trabalhar. Enfeite a gravata do seu jeitinho. 

3. Ah! Não esqueçam do nosso encontro! Esperaremos por vocês! 

 

 

https://youtu.be/P-fONeTsexQ
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Imagens / MODELO: 

 

 

 

 

 

 


