
  
 
 
 
 

 

12/08/20 

MATERNAL I 
     

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

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.  

➢ 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 

 

NATUREZA E SOCIEDADE  

O DIA – O SOL 
Professora: Franciane 

 

Atividade: O sol e seus raios amarelos 

 

Material necessário:    

✓ Uma folha branca ou azul 

✓ Um copo descartável ou um objeto redondo que sirva de molde para o sol 

✓ Canudinhos ou palitos de picolé (de preferência amarelos, ou pintados de 

amarelo) 

✓ Cola branca (para uso do adulto) 

✓ Caneta hidrográfica preta 

✓ Tinta guache amarela 

✓ Pincel  

  

Justificativa:  

Estimular as crianças a descobrir e perceber as mudanças no dia é 

fundamental para o desenvolvimento cognitivo e até mesmo motor.  

Da mesma forma, instigá-las com perguntas como “O que fazemos de 

dia?” e “O que fazemos de noite?” pode nos ajudar, inclusive, no estabelecimento 

de rotinas, tão importantes para o desenvolvimento saudável nesta faixa etária. 

 

Objetivos:  

✓ Identificar os aspectos do dia e da noite; 

✓ Diferenciar o que fazemos de dia e de noite; 

✓ Estimular a percepção visual; 

✓ Aumentar o vocabulário. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

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

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

 

Utilize o pincel para pintar a borda do copo com a tinta guache amarela. 

Em seguida, carimbe o copo bem no centro na folha. 

Obs.: Se desejar, pinte o sol por dentro de amarelo também e deixe secar. 

 

Com os canudos (ou palitos de picolé) faremos os raios do sol.  

Obs.: Se não forem amarelos, poderemos pintá-los com a tinta amarela. 

 

https://youtu.be/dSwjVIsF_YQ
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Cole os raios em volta do sol. 

         Com a caneta hidrográfica preta e a ajuda da mamãe/papai, faça o rosto 

do sol, com um sorriso bem radiante! 

 E está pronto! Vamos deixar o sol brilhar!!! 

               

 Complementação:  

Vamos assistir a mais alguns vídeos que falam sobre o dia e o sol? 

Aproveite para aprender e cante junto! 

 

1.  Amigo Sol - https://youtu.be/YYz0tGoSz-4 

 

2. Canção do Sol - https://youtu.be/UXmwn-0k-WQ 

 

3. Fazendinha - https://youtu.be/cjONzZPJONc 

 

Imagem para te inspirar: 

 

                                                           

 

 

 

https://youtu.be/YYz0tGoSz-4
https://youtu.be/UXmwn-0k-WQ
https://youtu.be/cjONzZPJONc
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

   

Atividade: 12/08 – Dia Nacional dos Direitos Humanos 

                               Dia Nacional das Artes 
.  

Material necessário: 

✓ Um pano grande (toalha, lençol, colcha...) 

 

Justificativa:  

Para que as crianças aprendam sobre música, são necessários estímulos 

criativos para que elas adquiram mais noções, conhecimentos, habilidades, 

emoções, vivências e sentimentos mediante tal arte. E não há nada mais 

educativo e motivacional do que o uso da criatividade, para fazer despertar nos 

pequeninos essa singela e preciosa arte, que auxilia em muitas áreas do nosso 

desenvolvimento. 

A atividade de hoje será realizada ao som da música “Lavando a roupa”, 

do educador musical infantil Shauan Benks. A criança terá a liberdade de, 

segundo os comandos, criar seus movimentos e trabalhar a escuta, a 

musicidade, motricidade e demais aspectos psicopedagógicos.  

 

Objetivos: 

✓ Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e 
nos jogos e brincadeiras; 

✓ Utilizar a música para desenvolver movimentos, musicalidade e a relação 
música-espaço; 

✓ Deslocar o corpo no espaço, ao som da música, orientando-se por noções 

como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc. ao se envolver 

em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas, utilizando a música 

como base destas.   

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, assista, junto com sua família, ao vídeo com a música 
sobre os direitos humanos das crianças: 

https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0 

 

Em seguida, assista ao vídeo explicativo do tio Thales, disponível em: 
https://youtu.be/y7bvPd0y0pI 

 

Siga as instruções do tio Thales e divirta-se realizando a atividade proposta! 

https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0
https://youtu.be/y7bvPd0y0pI

