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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

24/07/20 

MATERNAL II 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

CORDENAÇÃO MOTORA  
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Desenho Livre- História “Sinto Saudades” 

 

Material necessário:  

✓ Folha branca (A4)  

✓ Giz de cera colorido 

 

Justificativa:  

A leitura infantil tem sua importância não somente quando a criança se 

torna leitora, mas a partir do contato oral com ela, uma vez que ouvir histórias, 

além de proporcionar prazer, auxilia na construção da oralidade, na ampliação 

do vocabulário e na aquisição de valores que contribuirão para a formação do 

indivíduo.  

Hoje, uniremos a Literatura a uma data muito importante para todos nós: o 

Dia doa Avós. Será bom lembrarmos mais uma vez dessas pessoas que enchem 

nossa vida de amor e carinho. 

 

Objetivos: 

✓ Criar a hábito da leitura; 

✓ Envolver as crianças num mundo de fantasias e imaginação; 

✓ Estimular a criatividade; 

✓ Explorar diferentes materiais; 

✓ Estimular a oralidade; 

✓ Ampliar o vocabulário; 

✓ Desenvolver a coordenação motora fina. 

 

Desenvolvimento: 

Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda são fundamentais para 

a realização das nossas atividades. 

 

Antes de iniciar a atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/eZmuRG1SmB4 

 

Dia 26 de Julho comemoramos o Dia dos Avós. Esse ano a comemoração 

será um pouco diferente, pois precisamos manter a distância para proteger 

nossos amados avós de um bichinho bem pequenininho chamado “Corona 

vírus”; por isso, não podemos encontrá-los para dar aquele abraço apertado. 

 

 

https://youtu.be/eZmuRG1SmB4
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 Mas isso não é motivo de tristeza. É possível matar um pouco da saudade 

através de outros recursos como aparelhos eletrônicos e cartinhas com 

desenhos feitos por vocês. Tenha a certeza de que logo isso tudo vai passar e 

estaremos juntos novamente. 

Hoje eu venho lhe fazer um convite! Que tal prepararmos um lindo cartão 

para nossa vovó e vovô?  

Em uma folha branca (ou colorida, se desejar), faça um lindo desenho para 

eles e guarde com muito carinho, pois assim que isso passar você poderá 

entregar sua demonstração de carinho, afeto e amor! 

 

Complemento: 

Vamos assistir a mais um vídeo? Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=BUK6Yi1vKmM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUK6Yi1vKmM

