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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 entre ela e as crianças.  

➢ Façam o DEVER DE CASA com capricho. 

➢ As atividades e os Deveres de Casa deverão ser realizados em folha (para 

registro). Todas precisam ser arquivadas para entrega à professora no retorno 

das aulas presenciais.  

➢ Sempre coloque o nome da criança, em letra PALITO, nas atividades, para 

identificação da professora.  

➢ Para a realização das atividades, serão disponibilizadas matrizes, podendo a 

família optar pela impressão delas ou realizar as atividades com a criança em 

uma folha branca, formato A4.  

Para as famílias que estiverem impossibilitadas de imprimir as matrizes em 

casa, disponibilizaremos as mesmas (semanalmente) na escola. Se este for 

o caso de vocês, por favor, fique à vontade para buscá-las (verifique horário 

junto à coordenação). 

➢ As matrizes referentes às atividades de Inglês, também estarão disponíveis 

na escola. 

➢ 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%2Fwww.cantinhoalternativo.com.br%2F2018%2F07%2Fprojeto-corpo-.html&psig=AOvVaw1iU_LUrxivWgmjckKgNhxg&ust=1593478065670000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiiw9bmpeoCFQAAAAAdAAAAABAU
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

CORPO HUMANO 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Nossos rostos  

 

Material necessário: 

✓ Papel pardo ou cartolina (ou folhas brancas coladas) 

✓ Jornais ou revistas usadas  

✓ Tesoura e cola branca (sob supervisão do adulto) 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 

Justificativa: 

É de extrema importância trabalhamos o corpo humano na educação 

infantil. Devemos fornecer as crianças o conhecimento de seu próprio corpo, 

ensiná-las a identificarem e nomearem as partes do corpo e trabalhando 

aparências físicas familiares, peso, altura, gênero, reconhecimento de membros, 

reconhecimento facial, sentidos, movimentos, pele, entre diversos temas. 

  

Objetivos:  

✓ Despertar na criança a consciência do seu próprio corpo e de suas partes 

✓ Reconhecer a função de cada parte do corpo 

 

Desenvolvimento: 

Vamos conhecer sobre o corpo humano? Você sabia que nosso corpo é formado 

por várias partes diferentes? A cabeça, o tronco, os membros inferiores e os 

superiores.  

Agora, assista o vídeo explicativo da professora, disponível em: 

https://youtu.be/V4Ovv3HOuHo 

 

Como a professora já disse, hoje vamos falar sobre as partes da cabeça. Na 

cabeça temos os olhos, o nariz, a boca, as orelhas e o cabelo. 

Através de nossos olhos podemos enxergar. Eles nos dão o sentido da visão. Já 

com o nosso nariz podemos sentir os cheiros, pois ele nos dá o sentido do olfato. 

Com a boca, através da língua, nós sentimos os gostos. Ela nos dá o sentido do 

paladar. As orelhas nos dão o sentido da audição e através delas nós escutamos. 

E por último, nosso cabelo, que possui a função de proteger nossa cabeça do 

frio.  

Agora que já aprendemos um pouquinho sobre o corpo humano, qual tal 

descobrirmos como você é?  

 

https://youtu.be/V4Ovv3HOuHo
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Com a folha de atividades em mãos, você deverá completar os rostos do menino 

e da menina. Faça um bonito colorido e depois procure em jornais ou revistas as 

partes do rosto que faltam. Cole nos lugares adequados. 

 

Atividade extra: 

Peça para um adulto colar no chão folhas de papel pardo ou cartolinas. Em 

seguida você deverá deitar sobre a folha e o adulto deverá fazer o contorno do 

seu corpinho. 

 

Complementação: 

Para terminar, assista ao vídeo sobre as partes do corpo, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=_NSkoWouWME&t=37s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_NSkoWouWME&t=37s
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.todamateria.com.br%2Fpartes-corpo-humano-kids%2F&psig=AOvVaw1iU_LUrxivWgmjckKgNhxg&ust=1593478065670000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiiw9bmpeoCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 

 
    

           
 

 
TRABALHANDO O CORPO HUMANO 

 

RECORTE, DE REVISTAS USADAS, AS PARTES QUE FALTAM 
PARA COMPLETAR O ROSTO DO MENINO. 

 

 

 
 
 
                                                                                                                           

NOME: _______________________________________ 



 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 

 
    

           
 

 
TRABALHANDO O CORPO HUMANO 

 

RECORTE, DE REVISTAS USADAS, AS PARTES QUE FALTAM 
PARA COMPLETAR O ROSTO DA MENINA. 

 

 
 

NOME: _______________________________________ 



  
 
 
 
 

 

29/06/20 

MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA  
Professora: Jose Padoan 

   

Atividade: Espelho meu 

 

Material necessário:   

✓ Um espelho grande 

✓ Fotos pessoais ou imagens de revistas/ jornais (pode-se utilizar a internet 

buscando imagens de diferentes expressões faciais também) 

✓ Aparelho de som (ou até mesmo celular ou notebook para a parte musical) 

✓ Fantasias, bijuterias, chapéus, maquiagem infantil para as meninas... 

itens diversos para estimular a fantasia (sob supervisão de um adulto) 

✓ Um colchonete ou um espaço bem aconchegante! 

 

Justificativa:  

As atividades com espelhos ajudam a criança a construir sua identidade e 

a entender os limites do próprio corpo, desenvolver movimentos diferenciados e 

inéditos da musculatura facial.  

Através das caras e bocas, a criança faz caretas, imita quem está ao lado 

e explora expressões, treinando a visão. 

Começa então a autodescoberta, uma exploração sensorial relacionada ao 

desenvolvimento psicológico, essencial para que a criança se perceba como 

alguém autônomo e com domínio de si; além de desenvolver a área cognitiva 

que identifica os sentimentos. Essas atividades são uma oportunidade de a 

criança se enxergar por inteiro e exercitar o uso competente do corpo. 

 

Objetivos:  

✓ Brincar e familiarizar-se com a imagem do corpo;  

✓ Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais;  

✓ Relacionar-se com os envolvidos que brincarão junto; 

✓ Valorizar uma consciência coletiva (irmãos, papai, mamãe, e quem morar 

junto!) e construir a identidade. 

 

Desenvolvimento da atividade:  

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

realização das atividades.  

 

Diante do espelho, oriente a criança a se olhar nele e observar seus 

detalhes: cabelo, cor dos olhos, o sorriso... Depois, realize as atividades abaixo 

com ela. 
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Atividade 1: Incentive o pequeno a observar a própria imagem. Pedir que 

ele toque diferentes partes do corpo. Propor brincadeiras como balançar os 

cabelos, levantar os ombros e cruzar os braços. Vocês podem usar a imaginação 

também, inventando outras formas, e/ou alguns gestos e movimentos que seu 

filho (a) goste! 

          

Atividade 2: Colocar e/ou cantar músicas do cancioneiro popular 

(caranguejo peixe é; meu pintinho amarelinho; cabeça, ombro, joelho e pé...) que 

abordem partes do corpo ou sugiram movimentos. O objetivo é se aventurar em 

novos gestos e imitar quem está junto. 

 

Atividade 3: Vamos brincar com as expressões faciais. Pegue uma revista, 

jornal ou fotos e vá mostrando algumas fisionomias. Depois, sugira que a criança 

faça várias caretas. 

 

Atividade 4: Hora do faz-de-conta - sugira que cada um escolha um 

personagem e se fantasie.  

 

Atividade 5: Propor a brincadeira “O mestre mandou”. Com todos em pé, 

dê os comandos: cruzar as pernas, ajoelhar-se, dar um pulo, abrir e fechar as 

pernas... A cada posição, estimule-os a se observar e testar as possibilidades de 

movimentos. 

 

Abaixo, algumas imagens para te inspirar! 

 

 

Complementação: 

Visite os links abaixo para utilizar as músicas durante as atividades ou para 

assistir, apenas, aos vídeos. Disponíveis em: 

 

1 – Caranguejo peixe é: https://www.youtube.com/watch?v=eCF0rH6XcbU 

 

2 – Meu pintinho amarelinho: https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco 

 

3 – Cabeça, ombro, joelho e pé: 

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eCF0rH6XcbU
https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco
https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls
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Algumas imagens inspiradoras: 

 

 
 
 

 


