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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  
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. 

➢ Para a realização de algumas atividades diárias utilizaremos matrizes. 
Pedimos que, após a realização, todas elas sejam arquivadas para entrega à 
professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ As matrizes estão sendo disponibilizadas no site (diariamente) e na escola 

(semanalmente). Se vocês não têm como imprimi-las em casa, por favor, 

fiquem à vontade para buscá-las (verifique horário junto à coordenação). 

➢ Sempre coloque o nome da criança na atividade, em letra PALITO, 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 
 

COORDENAÇÃO MOTORA 
Professora: Yasmin 

 
Atividade: Trilhando caminhos  
 

Material necessário: 
✓ Folha de atividade 
✓ Grãos de milho de pipoca 
✓ 2 unidades de macarrão 
✓ Grãos de arroz 
✓ Cola Branca (Para uso de um adulto) 

 

Justificativa:  
A coordenação motora deve ser estimulada na educação infantil, em todos 

os momentos, mesmo que indiretamente, uma vez que o desenvolvimento das 
habilidades concedidas por ela permite dominar o ambiente e favorece o 
manuseio de diferentes objetos. 

As atividades motoras como correr, pular e andar fazem parte do cotidiano 
das crianças e estão inseridas nas habilidades concedidas pela coordenação 
motora, permitindo o domínio do próprio corpo e do espaço. 
 
Objetivos: 
✓ Ampliar o vocabulário; 
✓ Estimular a orientação espacial 
✓ Desenvolver coordenação viso-motor; 
✓ Desenvolver a atenção e a percepção visual; 
✓ Desenvolver a coordenação motora. 

 

Desenvolvimento da atividade: 
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/NfAxgOH1_O8 

 
Hora de colocar a mão na massa! 

1. Imprima a folha de atividade. 
2. Você tem três caminhos nela. Cole em cima de cada um deles alguns 

materiais. Vamos lá? 
 

https://youtu.be/NfAxgOH1_O8
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3. No primeiro caminho a ser trilhado, com formato de uma onda, cole 

milho de pipoca. 
4. No segundo caminho, você utilizará duas unidades de macarrão 

(quebre-o em partes menores).  
5. Por fim, no último caminho você cole grãos de arroz.  

 
Atenção!  

Cole os ingredientes apenas em cima do caminho, combinado? Não pode colar 

fora do espaço permitido. Fiquem atentos aos detalhes. 

 
Imagens para inspiração: 

 

                    

 

 




