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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 

 

FENÔMENOS ATMOSFÉRICOS 

Chuva 
Professora: Franciane 

   

Atividade: Nuvens e gotas 

 

Material necessário:    

✓ Folha de atividade 

✓ Algodão 

✓ Cotonetes 

✓ Cola branca (para uso do adulto)  

 

Justificativa:  

Nesta etapa da vida as crianças são muito curiosas. Trabalhar com estes 

conceitos desde agora é estimulante. Elas passarão a observar mais e melhor 

os movimentos do mundo, estando, assim, mais aptas a descobrir e aprender 

sobre as mudanças que as envolve. 

 

Objetivos:   

✓ Relembrar um dos fenômenos naturais já estudados; 

✓ Aumentar a possibilidade de vivência com estes fenômenos; 

✓ Aumentar o vocabulário; 

✓ Propiciar contato com materiais diversos; 

✓ Estimular a curiosidade a respeito dos fenômenos. 

 

Desenvolvimento da atividade:  

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

disponível em: https://youtu.be/yQJeGX1jgQM 

 

Antes de fazermos esta atividade, observe o céu: Está chovendo hoje? 

Olhe pela janela ou pela porta.  

Você está vendo alguns pingos de água caindo do céu? 

Ontem choveu bastante, não é mesmo? Você viu?  

Papai/mamãe, se possível, e se estiver chovendo, mostre a chuva para a 

criança. Fiquem observando-a por alguns instantes. 

Agora, vamos fazer nossa própria chuva. 

Passe cola nas nuvens que estão na folha de atividades e deixe que a 

criança cole o algodão por cima. Deixe-a brincar com o algodão para sentir a 

textura. 

 

https://youtu.be/yQJeGX1jgQM
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Nossas gotas serão feitas com os cotonetes (como demonstrado nas 

imagens abaixo).  

Passe cola em um dos lados do cotonete e deixe que a criança cole-o nas 

nuvens. E está pronto o nosso dia chuvoso! 

 

Complementação: 

Vamos ver alguns vídeos sobre a chuva? Vamos aprender mais um poco 

sobre ela e aprender algumas músicas! 

1. Chuva chove - https://www.youtube.com/watch?v=cM1Q0Riguew 

2. Chuva-chuva - https://www.youtube.com/watch?v=auGxWAfc7vo 

3. No meu guarda-chuva 

https://www.youtube.com/watch?v=Dx5eUgdOvQw 

 

Imagens modelo: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens de chuva: 

 

 
                 

                

    

  

 

 

     

https://www.youtube.com/watch?v=cM1Q0Riguew
https://www.youtube.com/watch?v=auGxWAfc7vo
https://www.youtube.com/watch?v=Dx5eUgdOvQw
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VAMOS COLAR AS NUVENS E AS GOTAS DE CHUVA! 

 

NOME: ____________________________________________ 



  
 
 
 
 

 

23/09/20 

MATERNAL I 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 

Atividade: Primavera – Canções para cantar, dançar e aprender sobre esta 

linda estação das flores. 

 

Justificativa:  

Eis que se inicia a estação mais bonita e florida do ano: a Primavera. Com 

o atual surto do vírus COVID-19, a celebração da Primavera não é o que estamos 

acostumados. Parece estranho escrever uma ode à Primavera, mas esse é o 

momento ideal para praticarmos gentileza. É momento para jogarmos uma luz 

sobre a gentileza existente na natureza, deixando de lado o “frio” do inverno e 

seguir rumo a dias mais brilhantes. E não há forma melhor de captar essas 

paisagens, sons e sentimentos da Primavera do que falar e cantar sobre as flores. 

O ensino da Primavera com a música, na Educação Infantil, tem por objetivo 

levar o aluno a uma apreciação musical da estação, fazendo-o assimilar os sons 

com as imagens da estação. O uso das canções sobre flores também auxilia na 

assimilação de tais elementos com a estação aqui trabalhada.  

 

Objetivos: 

✓ Interessar-se pelo mundo da música, aguçando a audição e o ritmo;  

✓ Vivenciar momentos de estímulo à linguagem;  

✓ Experimentar a relação da música com o meio em que vivemos; 

✓ Desenvolver noções básicas sobre as estações do ano; 

✓ Conhecer canções que falem sobre espécies diferenciadas de flores; 

✓ Reconhecer as paisagens sonoras da Primavera; 

✓ Desenvolver criatividade, percepção sonora e sensorial e respeito por 

elementos naturais do nosso meio ambiente. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, assista aos vídeos sugeridos abaixo, disponíveis em:  

1. Flor de arco-íris  

https://www.youtube.com/watch?v=6rb1QI3moYI 

 

2. Primavera 

https://www.youtube.com/watch?v=QmzFcbunB5c 

 

3. Canção da primavera 

https://www.youtube.com/watch?v=IpJ_8luC0gY 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6rb1QI3moYI
https://www.youtube.com/watch?v=QmzFcbunB5c
https://www.youtube.com/watch?v=IpJ_8luC0gY

