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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Para a realização das atividades, 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.  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

17/09/20 

MATERNAL I 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

NATUREZA E SOCIEDADE 
PRIMAVERA 

Professora: Franciane 

   

Atividade: Flores no jardim 

 

Material necessário:    

✓ Folha branca  

✓ Um garfo 

✓ Pincel 

✓ Guache ou cola colorida  

(na cor verde e outras cores disponíveis)  

✓ Superfície rasa para a tinta  

 

Justificativa:  

Durante os primeiros anos escolares, as crianças estão em pleno 

desenvolvimento. Além disso, possuem a curiosidade aguçada e descobrem 

coisas novas a todo momento.  

Por isso, é importante proporcionar a exploração, visualização, contato e 

manuseio de diferentes objetos e materiais. Aliado a esta ação, faz-se 

necessário, desde cedo falar sobre acontecimentos naturais para que elas se 

familiarizem com as características e aspectos. 

 

Objetivos:   

✓ Desenvolver a coordenação motora; 

✓ Explorar e experimentar diferentes materiais; 

✓ Reconhecer as estações do ano; 

✓ Aumentar o conhecimento do mundo cotidiano. 

 

Desenvolvimento da atividade:  

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

disponível em: https://youtu.be/e1ciMfv9apU 

 

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

para a criança.   

É interessante começarmos a atividade pelo “chão ou gramado" para que 

a criança consiga mensurar/imaginar o tamanho dos caules das flores a serem 

feitas.  

Obs.: Para tal, utilizem, preferencialmente, a cor verde ou a cor marrom. 

 

https://youtu.be/e1ciMfv9apU
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Agora, utilizando o pincel (ou o dedo indicador), a criança fará os caules 

das flores, sendo uns mais altos e outros mais baixos, alternadamente. 

Despeje um pouco da tinta (ou cola colorida) sobre uma superfície 

reservada para isso e molhe o garfo. Em seguida, carimbe-o na ponta de um 

caule. Faça o mesmo processo até que todos os caules estejam com flores.  

Obs.: Utilizem o máximo de cores possíveis para que nossa PRIMAVERA fique 

bem colorida! 

 

COMPLEMENTAÇÃO: 

Vamos relembrar como é a Primavera?! Você vai se apaixonar! 

• https://youtu.be/aqmzWHOhUQo 

• https://youtu.be/4gZqoxm5cgk 

 

Imagens para inspiração: 

 

 

    

 

https://youtu.be/aqmzWHOhUQo
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