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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

26/08/20 

MATERNAL I 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

NOÇÕES MATEMÁTICAS  
CONTAGEM RECITATIVA  

Professora: Franciane  

   

Atividade:  Fazendo uma árvore frutífera – com 1 fruta  

 

Material necessário:    

✓ Um rolinho de papel higiênico (vazio) 

✓ Um pedaço de papel verde  

(ou uma folha pintada de verde) 

✓ Um pedaço de papel crepom (pequeno) 

✓ Cola e tesoura (para uso do adulto) 

 

Justificativa:  

A experiência de contagem, em diferentes contextos e de variadas 

formas, conduz à aprendizagem de princípios que estão na base dos conceitos 

matemáticos. Para as crianças menores, recitar os números não significa que 

elas, verdadeiramente, saibam quantificar. Mas através de atividades variadas, 

trabalharemos a contagem e continuaremos a estimular a coordenação motora 

e a noção de quantidade. 

 

Objetivos:    

✓ Desenvolver noções de quantidade; 

✓ Identificar os números; 

✓ Desenvolver a acuidade visual; 

✓ Desenvolver a coordenação motora; 

✓ Aumentar o vocabulário.  

 

Desenvolvimento da atividade:  

Antes de iniciarmos a atividade, assistiam ao vídeo explicativo da tia Fran 

disponível em: https://youtu.be/sY57ypKKWgU 

 

Use o papel verde para cortar a copa da árvore. Cole a copa no rolinho 

(que será o tronco). 

Com o papel crepom, faça a fruta da nossa árvore.   

Obs.: Papai/mamãe, dê o pedaço de papel para a criança e deixe que ela faça 

uma bolinha. Apenas 1. 

 

Agora é hora de você colar a fruta na árvore. Nossa árvore terá APENAS 

uma fruta. 

 

https://youtu.be/sY57ypKKWgU
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Outras observações:  

 

1. Pais, se possível, mantenham a árvore guardada para a adicionarmos outras 

frutas dos próximos números que estudaremos. 

      

2. Caso não tenham o papel verde em casa, deixem a criança colorir ou pintar 

de verde uma folha branca. 

 

 

Complementação: 

Vamos relembrar o número 1? Assista aos vídeos sugeridos abaixo. 

Disponíveis em: 

 

1. Número 1 - https://youtu.be/Z0mK6Xzn1R4 

2. O número 1 - https://youtu.be/WgM7HV8nj1Q 

3. Número 1 - https://youtu.be/dfoCiEuQgr0 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

    

 

https://youtu.be/Z0mK6Xzn1R4
https://youtu.be/WgM7HV8nj1Q
https://youtu.be/dfoCiEuQgr0
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 

25/08 – Dia do Soldado  
   

Atividade: Dança do Soldadinho + Confecção de chapéu 
  

Justificativa:  

O dia do soldado é comemorado em 25 de agosto no Brasil. Esta data 

celebra a atividade exercida pelos soldados do Exército Brasileiro, que trabalham 

e lutam pela proteção da nação. 

No Brasil, o serviço militar é obrigatório desde 1908. Todo homem com 18 

anos de idade deve se alistar no Exército, Marinha ou Aeronáutica, que 

pertencem ao Ministério de Defesa do país. 

O objetivo principal dessa atividade educativa é despertar na criança o 

amor à pátria, homenageando um dos profissionais responsáveis por proteger 

nossa nação e manter a ordem social, o soldado. 

Aproveitamos a data para propor uma atividade lúdica e instrutiva que, além 

de trabalhar os conceitos expostos acima, também possibilita desenvolver na 

criança a oralidade, a musicalidade e a expressão artística. 
 

Objetivos: 

✓ Despertar na criança o amor à pátria; 

✓ Reconhecer a importância das diferenciadas profissões; 

✓ Desenvolver identificação com a identidade nacional brasileira; 

✓ Aumentar o vocabulário; 

✓ Ampliar as formas de se compreender a realidade; 

✓ Despertar a musicalidade através de temas cotidianos; 

✓ Desenvolver oralidade e expressão artística. 
 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, assista, junto com sua família, ao vídeo explicativo do tio 

Thales, disponível em: https://youtu.be/2WzkAUh9IxQ 
 

Em seguida, para confeccionar o seu chapéu de soldado, assista ao tutorial 
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6fxpDvFLFis 

 

https://youtu.be/2WzkAUh9IxQ
https://www.youtube.com/watch?v=6fxpDvFLFis

