
  
 
 
 
 

 

31/08/20 

MATERNAL II 
 

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.  

➢ 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, fiquem à 

vontade para buscá-las na escola (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 
 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Reforçando o número 3 
 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade 

✓ Giz de cera azul 

 

Justificativa:  

Os números fazem parte do nosso cotidiano, pois estão presentes em 
nossa idade, nos dias do mês, nos endereços, números de telefone e até mesmo 
na nossa alimentação. Eles representam muito mais do que uma forma de se 
medir ou quantificar o que existe ao nosso redor. 

Tendo em vista que utilizamos eles a todo momento, torna-se 
fundamental introduzir desde a Educação Infantil o conceito de números a 
fim de ampliar a visão e a compreensão das crianças sob o mundo que 
estão inseridas.  
 

Objetivos: 

✓ Reforçar o número 3;  

✓ Estabelecer relação entre o número e quantidade;  

✓ Desenvolver a percepção visual e a coordenação motora;  

✓ Ampliar o vocabulário. 

 

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/vL48VvCa3xE 

 

Aprender os números é muito importante, pois eles estão presentes no 

nosso cotidiano e em várias tarefas que realizamos. Hoje, estamos reforçando o 

número 3 (três). Na atividade, você irá identificá-lo. Siga os passos: 

 

1. Imprima a folha de atividade; 

 

2. Identifique o número 3; 

 

3. Após identificá-lo, colora-o com giz de cera azul. 

https://youtu.be/vL48VvCa3xE
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Complementação: 

Vamos assistir a mais um vídeo sobre esse núemro? Disponível em: 

Número 3 - https://www.youtube.com/watch?v=drz86j8ukTY 

 

 

 

 

about:blank


 

 

 

 

OBSERVE OS CÍRCULOS ABAIXO. ENCONTRE TODOS OS QUE TEM O 

NÚMERO 3 DENTRO E PINTE-OS DE AZUL 
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NOME: ___________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: Brincadeira folclórica - peteca 

 

Material necessário:   

✓ Jornal (ou folhas de revistas) 
✓ Fita crepe (ou durex) 
✓ Barbante (ou qualquer elástico disponível)  
✓ Tesoura  

Obs.: Atenção, responsáveis. O barbante e a tesoura  
deverão ser manuseados por um adulto. 

 

Justificativa:   

A atividade de hoje faz parte do Folclore Brasileiro. Quando os 
portugueses chegaram ao Brasil, viram os índios brincando com uma trouxinha 
de folhas cheias de pedras, amarrada a uma espiga de milho, que chamavam de 
Peteca, que em Tupi, significa: bater.  

A peteca é um brinquedo muito divertido e ainda pode ajudar a nos 
exercitarmos nesses dias em que temos que ficar mais quietinhos em nossas 
casas. Propomos nessa atividade a construção de uma peteca e o jogo em si. 

Valorizamos a brincadeira das crianças como um dos principais meios de 
expressão. É durante a brincadeira que a criança imagina, deseja, observa, 
aprende, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre o mundo.  

 

Objetivos:    

✓ Manusear e conhecer diferentes materiais e texturas; 
✓ Aprimorar a motricidade fina, coordenação motora global, agilidade, 

movimentação de membros superiores e inferiores, noção espaço-
temporal, velocidade de reação; 

✓ Exercitar a imaginação e a criatividade; 
✓ Ampliar o repertório verbal; 
✓ Trabalhar a interação social; 
✓ Aprimorar diferentes formas de comunicação e assim aprender a 

expressar seus sentimentos; 
✓ Ampliar o repertório de brincadeiras e possibilidades com objetos; 
✓ Construir a identidade individual. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Para começar, se você não tem uma peteca em casa, precisará 
confeccionar. É bem fácil! Siga os passos abaixo: 

 

1. Amasse algumas folhas de jornal, bem amassadinhas, em forma de uma bola; 
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2. Envolva a bola que se formou em fita crepe ou durex; 
3. Amarre com barbante ou elástico, para deixar a peteca bem firme. 

 

Agora que a sua peteca está pronta, é só escolher um lugar e colocar o 
corpo em atividade! Parece difícil, mas não é. 

Papai/mamãe, mostre a mão aberta e dê uma “batida” na peteca.  
Você pode pedir para a criança tentar acertar em um alvo fixo ou não. Vá 

dificultando à medida que a criança ganhar agilidade com a peteca. 
Pode-se usar um balde, por exemplo. 
Mas é importante estar brincando livremente também, explorando a 

movimentação e a brincadeira. Vamos lá?!!!  
 

 

 


