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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.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

NOÇÕES MATEMÁTICAS  
CONTAGEM RECITATIVA 

Professora: Franciane 

   

Atividade:  Fazendo uma árvore frutífera – com 2 frutas 

 

Material necessário:    

✓ Um rolinho de papel higiênico (vazio) 

✓ Um pedaço de papel verde (ou uma folha pintada de verde) 

✓ Dois pedaços 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 das atividades trabalharemos a contagem e continuaremos 

a estimular a coordenação motora. 

 

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/ilqrU3iAE20 

 

Vamos usar o papel verde para cortar a copa da árvore. 

Agora, vamos colar a copa no rolinho (que será o tronco). 

Com o papel crepom vamos fazer a fruta da nossa árvore.   

Obs.: Papai/mamãe, dê os 2 pedaços de papel para a criança e deixe que ela 

faça duas bolinhas. Deixe-a colar as frutas na árvore. Nossa árvore terá duas 

frutas. Se possível, mantenha a árvore para a adição das demais frutas dos 

próximos números. 

 

➢ Caso não tenham o papel verde, deixem a criança colorir ou pintar de 

verde um papel branco. 

 

https://youtu.be/ilqrU3iAE20


  
 
 
 
 

 

02/09/20 

MATERNAL I 
 

Complementação: 

1. Papai/mamãe, ajude a criança a procurar pela casa objetos em pares 

(2 unidades). Por exemplo: calçados ou travesseiros.  

Reforcem a contagem diariamente (não como numeral, mas como 

quantidade). 

 

2. Vamos cantar a “Canção do número 2”? Assista ao vídeo disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=WwI0txKbcq4 

 

  
 

 

          

 

 

 

 

 

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=WwI0txKbcq4
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 

  

Atividade: Leitura Musical – Livro “Festa no Céu” (Braguinha) 

 

 Justificativa:  

Acredita-se que a ludicidade contribui de forma positiva e eficaz para a 

aprendizagem, que não deve ser mecanizada e repetitiva; ao contrário, deve ter 

significado e formar o indivíduo para ser um sujeito crítico e autônomo.  

Nesse contexto, iremos, através do fazer musical e da literatura infantil 

desenvolver nas crianças a sensibilidade, percepção, observação, criatividade e 

autoestima, envolvendo-as na história de forma contagiante e auxiliando-as na 

compreensão de que são capazes de criar, imaginar, interpretar, além de 

despertar ainda mais o gosto pela leitura e música. 

O livro “Festa no céu” apresenta aos alunos o instrumento viola e a 

musicalidade dos bichos e de uma festa, convidando-as a imaginar os sons da 

história. Além disso, traz uma variedade de bichos para o conhecimento das 

crianças. Além do livro, nosso objetivo com esta aula, é trazer uma música 

divertida que ilustra muito bem a história contada. 

 

Objetivos: 

✓ Incentivar o desenvolvimento através do lúdico, da música e da literatura; 

✓ Resgatar o lúdico como parte fundamental no processo ensino-

aprendizagem; 

✓ Explorar diferentes tipos de literatura e música; 

✓ Despertar a criatividade; 

✓ Valorizar a música como fonte de prazer e cultura na escola e 

comunidade; 

✓ Incentivar o aprendizado musical através da literatura. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, assista, junto com sua família,  

ao vídeo explicativo do tio Thales, disponível em:  

https://youtu.be/pU8DcpWVWLQ 

 

Complementação: 

Para fortalecer nosso aprendizado, sugerimos  

que leiam o livro com a criança. Ele está disponível  

em nosso site: ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL –  

SUGESTÕES DE LEITURA (Parte 2). 

https://youtu.be/pU8DcpWVWLQ

