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MATERNAL I 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Esta semana teremos mais uma NOVIDADE: O ENCONTRO COM OS 

AVÓS. Ele acontecerá na próxima quinta-feira, dia 23/07 às 17h. 

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

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS e/ou ORIENTAÇÕES 

ENCONTRO ON-LINE).  

Por favor, para a realização das atividades semanais, 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 

 

AS QUATRO ESTAÇÕES 
Professora: Franciane 

   

Atividade: Vamos conhecer as estações? 

 

Material necessário:    

✓ Folha em branco 

✓ Jornais e revistas 

✓ Tesoura e cola (para uso dos adultos) 

 

Justificativa:   

Compreender os ciclos da natureza é necessário e pré-requisito para 

despertar o senso de preservação da natureza e de responsabilidade com ela.  

Além disso, para a criança, fornece noção de sequência e passagem de 

tempo, e ajuda a identificar as estações do ano através de suas características 

peculiares (e isto é importante para que compreendam qual vestuário e 

alimentação são mais adequados para cada uma das estações), um 

conhecimento que será sempre útil. 

 

Objetivos:    

✓ Identificar e reconhecer as estações do ano; 

✓ Facilitar a definição de qual vestuário, atividades e hábitos alimentares 

são mais adequados e próprios de cada uma das estações; 

✓ Desenvolver senso e noção de sequência e passagem do tempo, e de 

temperatura (quente e frio); 

✓ Trabalhar a imaginação e capacidade de abstração; 

✓ Aumentar o vocabulário e as formas de se compreender a realidade. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Papai/Mamãe, lembre-se que para a realização das nossas atividades, é 

necessária a presença e auxílio constante de um adulto. 

 

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

disponível em: https://youtu.be/nj7cL8ApAHE 

 

Agora, com a ajuda do papai ou da mamãe, vamos procurar em jornais e 

revistas algumas imagens que nos façam lembrar as estações do ano. 

Pode ser a estação que você mais gosta ou aquela que te lembra uma 

viagem realizada etc. 

Em seguida, recorte as imagens e auxilie a criança a colá-las na folha. 

 

https://youtu.be/nj7cL8ApAHE
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Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado de hoje com as ferramentas a seguir: 

 

1. Música: 

https://www.youtube.com/watch?v=k7rcvY17W6c 

  

2. Desenho: 

https://www.youtube.com/watch?v=EmFjWh2p87o 

 

3. Aplicação: 

Observem juntos a imagem abaixo. Conversem sobre o que as crianças 

estão fazendo em cada estação do ano. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k7rcvY17W6c
https://www.youtube.com/watch?v=EmFjWh2p87o
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: Brincando de Basquete 

 

Material necessário:   

✓ Baldes (ou caixas) para receber as bolas 

✓ Bolas que tiver em casa (em tamanho compatível com os baldes) 

✓ Escada, cadeira ou mesa para aumentar a altura do arremesso 

 

Justificativa:   

            As situações vividas pelas crianças, especialmente dos 0 aos 6 anos, fazem 

muita diferença para a formação de seu corpo, seu pensamento e suas emoções. Por 

isso, os primeiros anos de vida precisam ser muito bem aproveitados.        

           A garantia de um pleno desenvolvimento preceptivo motor por parte da 

criança, oferecerá condições para favorecer o amadurecimento e depuramento 

de suas estruturas cognitivas. É pelo comportamento perceptivo-motor que a 

criança aprende o mundo do qual faz parte.  

 

Objetivos:    

✓ Desenvolver habilidades de controle de objeto, noções de precisão e 

concentração; 

✓ Ensinar sobre estado de alerta, lateralidade/bilateralidade; 

✓ Trabalhar noção de espaço e tempo, entre outros.       

 

Desenvolvimento da atividade:   

Nossa atividade de hoje, envolve muita movimentação. Precisamos nos 

movimentar sempre para manter nosso corpo saudável. Sem falar que é sempre 

muito gostoso! 

Por isso, papai/mamãe, vamos inserir várias formas de executar a 

atividade, em progressão, sendo que sempre no início e no final, é interessante 

deixar a criança arremessar livremente. Com o balde no chão, oriente a criança 

a segurar a bola e executar as ações abaixo como sugerido. 

 

✓ Arremesso livre 

✓ Arremesso com a mão direita 

✓ Arremesso com a mão esquerda 

Obs.: o mesmo número feito com a mão direita 

 

✓ Segurando com as duas mãos simultaneamente 
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✓ Aumentar a distância entre a criança e o balde para arremessar livremente 

 

✓ Agora, com o balde em cima de uma cadeira, depois sobre uma mesa para 

aumentar a altura e, consequentemente, o grau de dificuldade.  

Obs.: Caso tenha escada em casa, é a hora de usá-la! 

 

Abaixo, algumas imagens para inspirá-los. 

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Vamos lá! 

Você consegue! 

 


