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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Mais uma semana de trabalho. Permaneçam atentos às orientações abaixo 

para a realização das atividades: 

   

➢ 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 
 

COORDENAÇÃO MOTORA 
Professora: Franciane 

   

Atividade: Pintando círculos 

 

Material necessário:    

✓ Folha de atividade  

✓ Cotonete 

✓ Tinta guache ou cola colorida  

(nas cores disponíveis) 

 

Justificativa:  

Durante a primeira infância, a criatividade e a vontade de desenvolver 

atividades está aflorada. Entretanto, a coordenação motora fina precisa ser mais 

estimulada para que as atividades que envolvam utilização de movimentos finos 

sejam realizadas da forma mais correta e possível.  

 

Objetivos:    

✓ Desenvolver a coordenação motora; 

✓ Explorar e experimentar diferentes objetos e materiais; 

✓ Aumentar o vocabulário; 

✓ Identificar pontos de referência espacial. 

 

Desenvolvimento da atividade:  

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

disponível em: https://youtu.be/y8p5u8v7dl8 
 

Papai/mamãe, para iniciarmos, disponibilize a folha de atividade para a 

criança e mostre os círculos pra ela, apontando os maiores e os menores. 

Entregue o cotonete, ainda sem tinta, para ela e indique o movimento que 

ela terá que fazer quando o cotonete estiver com tinta. Deixe que ela faça em 

um rascunho algumas vezes antes de usar a folha definitiva. 

Agora, molhe uma das pontas do cotonete na tinta guache ou na cola 

colorida e deixe que a criança carimbe dentro dos círculos.  

Obs.: Você pode usar uma cor só ou fazer bem colorido; o importante é o 

movimento que seu filho fará com as mãos para segurar o cotonete e pressioná-

lo sobre o papel. 

 

Complementação: 

Vamos ouvir uma história para lembrar do círculo? Disponível em: 

1. A história do círculo - https://youtu.be/_TfWu0c6XJ4 

 

https://youtu.be/y8p5u8v7dl8
https://youtu.be/_TfWu0c6XJ4


 

 

                                                                                                                                                                                                          EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL I 

 
                                                                NOME: _____________________________________________ 
 
 

VAMOS PINTAR OS CÍRCULOS USANDO COTONETES? 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: Meus pesinhos 

 

Material necessário:   

✓ Dois recipientes (não necessariamente iguais, como baldinhos ou caixas 
não muito grandes) 

✓ Brinquedos de encaixe (como os mostrados na figura abaixo) 
Obs.: Caso não tenha brinquedos de encaixe, pode adaptar com brinquedinhos 
pequenos que não sejam muito escorregadios, para que a acriança consiga fazer 
o movimento de preensão. 

 

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:    

✓ Trabalhar as habilidades motoras, focando no equilíbrio estático; 
✓ Desenvolver o movimento de preensão; 
✓ Desenvolver o equilíbrio após o movimento; 
✓ Incentivar a coordenação motora fina, não só os dedos das mãos com 

pinça, mas os pequenos grupos musculares dos pés. 
 

Desenvolvimento da atividade:   

A atividade de hoje é bem simples, mas é ótima para enriquecer uma das 

partes esquecidas do corpo: os pesinhos das nossas crianças! 

Siga os passos abaixo: 

1. Vamos colocar em um recipiente os materiais (peças de encaixe, 

brinquedinhos pequenos, tampinhas de garrafas... o que tiver em casa); 

2. Coloque outro recipiente perto; 

3. Devido à idade, torna-se essencial que um adulto demonstre a atividade: 

com os pés descalços, deve-se pegar um objeto dentro do recipiente, 

segurá-lo e depositá-lo no outro recipiente. 
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4. Deixe a criança tentar e façam isso até que todos os objetos tenham sido 

trocados de lugar. 

5. Inicialmente executem a atividade sentados; num segundo momento em    

pé (se necessário segurar em um apoio); 

 

Observações:  

➢ Pode-se repetir os movimentos até que a criança sinta-se motivada.  

➢ Pode-se também ir recitando os números em voz alta a cada pecinha 

colocada. 

        

Brincar é cognição, brincar é movimento, brincar é ser feliz!  

 

Imagem modelo: 

 


