
  
 
 
 
 

 

06/07/20 

MATERNAL I 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Mais uma semana de trabalho se inicia. Seguimos firmes na expectativa de 

aprender cada vez mais. 

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.  
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MATERNAL I 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

OS 5 SENTIDOS 
Professora: Franciane 

   

Atividade: Olfato - os cheiros que sentimos 

 

Material necessário:    

✓ Perfumes, óleos corporais, cremes hidratantes, xampu, algum produto 

com odor “agradável” ao olfato da criança. 

✓ Vinagre, tempero de alho, algum produto com cheiro mais forte, 

“desagradável” ao olfato da criança. 

 

Justificativa:   

O olfato é um dos cinco sentidos. É através dele que os odores podem ser 
percebidos e distinguidos. O órgão responsável pelo olfato é o nariz.  

É importante tratarmos esses conceitos com as crianças desde cedo a fim 
de conhecerem o próprio corpo e seus limites. 

 

Objetivos:    

✓ Estimular o sentido do olfato, desenvolvendo a percepção e linguagem. 

✓ Conhecer o próprio corpo, estimulando o desenvolvimento psicomotor, 

emocional, social e cognitivo. 

✓ Explorar diferentes objetos e materiais, observando suas características 

e propriedades. 

✓ Estimular a interação, atenção e concentração. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Antes de fazer a atividade, assista ao vídeo explicativo da tia Fran, 

disponível em: https://youtu.be/eR-hvhefh8c 

 

        Agora, vamos utilizar alguns produtos indicados para estimular o olfato da 

criança. 

Escolha um dos odores para começar: o “bom” ou o “ruim”.  

Quando acabar de sentir um, passe para o outro e estimule a criança a 

sentir a diferença entre eles.  

Depois, alterne entre um agradável e um desagradável. Isso estimulará a 

memória olfativa da criança. 

 

Complementação: 

Vamos complementar nosso aprendizado com um desenho sobre o 

OLFATO? Disponível em:   

https://www.youtube.com/results?search_query=querubim+toy+olfato 

https://youtu.be/eR-hvhefh8c
https://www.youtube.com/results?search_query=querubim+toy+olfato
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: Stop 

 

Material necessário:    

✓ Música animada 

✓ Um local confortável 

 

Justificativa:   

Realizar uma atividade com música ajuda a melhorar a sensibilidade das 

crianças, a capacidade de concentração e memória, trazendo benefícios no 

processo de alfabetização e ao raciocínio matemático. 

A música, sem dúvidas, é um instrumento capaz de auxiliar e potencializar 

o desenvolvimento infantil. É capaz de melhorar significativamente a criatividade, 

consciência, expressão corporal e motricidade (competência ou conjunto de 

funções nervosas e/ou musculares que possibilitam os movimentos do corpo). 

 

Objetivos:    

✓ Estimular movimentos corporais diversos 

✓ Desenvolver ritmo corporal 

✓ Propor um momento divertido para toda a família 

✓ Estimular a interação, atenção e concentração 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Papai/mamãe, hoje vamos brincar de STOP. Você se lembra dessa 

brincadeira? É super divertida, estimulante e ainda desenvolve diversos 

movimentos corporais. 

Mas se você não se lembra, sem problema! 

Assistam juntos ao vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Famwxb3vsSA 

Em seguida, num espaço confortável (observe se não há quinas nos 

móveis ou algum outro objeto que ponha em risco a criança), coloque uma 

música animada para tocar (ou o próprio vídeo sugerido) e deixe a brincadeira 

acontecer. 

Fácil, não é? Divirta-se com sua criança e convide toda a família!  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Famwxb3vsSA

