
  
 
 
 
 

 

13/07/20 

MATERNAL I 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos aprendendo cada vez mais e ligados uns aos outros. 

Esta semana temos uma NOVIDADE: O Dia do Amigo. E faremos um 

encontro on-line pra lá de especial: o ENCONTRO DA AMIZADE. Ele acontecerá 

na próxima quinta-feira, dia 16/07 às 17h. 

Informações específicas sobre este encontro no site da escola (ALUNO – 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES ENCONTRO ON-LINE). 

Para a realização das atividades da semana, 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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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

CIÊNCIAS: GRANDEZA ESCALAR / TEMPERATURA 
Professora: Franciane 

   

Atividade: Tato - conhecendo as temperaturas (frio e quente) 

 

Material necessário:    

✓ Um recipiente com água fria, com alguns cubos de gelo 

✓ Um recipiente com água morna 

 

Justificativa:   

O trabalho com o tato é fundamental para o desenvolvimento infantil. A criança 

deve sentir-se livre para tocar, manipular objetos e até para cair e se machucar 

(com controle e supervisão, é claro!).  

O tato é o primeiro sentido a se desenvolver e, quanto antes possibilitarmos o 

contato das crianças com diversificados materiais, melhor será estimulado. 

 

Objetivos:    

✓ Identificar os 5 sentidos e estimular o tato 

✓ Reconhecer as diferentes sensações que podemos ter 

✓ Aguçar os sentidos e expressões que nos são despertadas 

 

Desenvolvimento da atividade:   

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

disponível em: https://youtu.be/g-iauQWcfjE 

 

        Agora que já vimos o vídeo, vamos começar com a água gelada. Deixe que 

a criança coloque as mãos na água e sinta os cubos de gelo. Durante este 

movimento, diga que ela está mexendo com água gelada. 

    Após algum tempo, passe para o recipiente com água morna. Como as 

mãos da criança estarão geladas, elas vão sentir bem a diferença entre as 

temperaturas sem se queimar. Faça o mesmo processo e diga que ela está em 

contato com a água quente. 

 

Complementação: 

Vamos assistir a alguns vídeos para reforçar nosso aprendizado?  

Tato: https://www.youtube.com/watch?v=W2KZztVDF-I 

Temperatura – quente e frio:  

https://www.youtube.com/watch?v=E2PB8uN7aC 

https://www.youtube.com/watch?v=NcdXB4e3QCU 

https://www.youtube.com/watch?v=317tECNBpt0 

 

https://youtu.be/g-iauQWcfjE
https://www.youtube.com/watch?v=W2KZztVDF-I
https://www.youtube.com/watch?v=E2PB8uN7aC
https://www.youtube.com/watch?v=NcdXB4e3QCU
https://www.youtube.com/watch?v=317tECNBpt0
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: Passa linha 

 

Material necessário:  descrição abaixo, específica para opção escolhida 

 

Justificativa:   

A função de escrever, fazer desenhos, pinturas, colagens, recortar papel e 

fazer traçados em folhas são apenas algumas atividades que podem ser feitas 

graças à coordenação motora fina. Ela é responsável pelo trabalho de pequenos 

músculos, localizados, principalmente, nas mãos e nos pés.  

 

Objetivos:    

✓ Estimular a coordenação motora 

✓ Permitir o controle de movimentos específicos para realizar determinadas 

atividades 

✓ Expandir o desenhar, o pintar e o manusear pequenos objetos 

✓ Desenvolver movimentos mais precisos e delicados 

✓ Trabalhar habilidades específicas 

✓ Estimular movimentos corporais diversos e o ritmo corporal 

✓ Propor um momento divertido para toda a família 

✓ Estimular a interação, atenção e concentração 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Nossa proposta hoje oferece duas opções de atividade. Escolha a que for 

mais adequada para você! 

 

Opção 1: No papelão ou prato de isopor 

✓ Papelão (e/ou prato de isopor) 

✓ 1 caneta para fazer furos 

✓ Lã ou barbante 

 

Opção 2: Com macarrão 

✓ 1 pedaço de papelão 

✓ Cola branca para colar os macarrões 

✓ Cadarços ou lã (pode ser barbante)  

 

Obs.: Imagens disponíveis abaixo 
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Opção 2:  


