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MATERNAL I 
     

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo bastante! 

A partir dessa semana, estaremos nos encontrando todas as quintas-

feiras, às 17h30min. Não se esqueçam! 

 

Durante esses encontros falaremos sobre temas importantes, faremos 

diversas atividades divertidas juntos e mataremos a saudade! 

Obs.: Se vocês ainda não fizeram o cadastro para recebimento do link de acesso 

ao encontro, façam por favor. As orientações de como preencher o formulário 

foram enviadas aos responsáveis por e-mail e WhatsApp. 

  

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 

 

LITERATURA E ARTES  
Professora: Franciane 

 

      Atividade: Contação de história + artes (rasgando papel e colando no semáforo)  

 

Livro: O trânsito no mundinho – Ingrid B. Bellinghausen 

 

Material necessário:    

✓ Folha de atividade  

✓ Folha ou pedaço de folha (vermelha, amarela e verde) 

✓ Cola (uso de um adulto) 

 

Justificativa:   

As crianças que recebem educação no trânsito não somente terão menor 

probabilidade de sofrer algum tipo de acidente, como também se tornarão adultos 

responsáveis e com conhecimento das leis. Dessa forma, elas serão, portanto, 

motoristas, pedestres, ciclistas e passageiros mais conscientes e cautelosos. 

 

Objetivos:    

✓ Proporcionar conhecimento de mundo; 

✓ Desenvolver consciência sobre os cuidados no trânsito; 

✓ Aumentar o vocabulário; 

✓ Propiciar momentos de leitura e escuta. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Antes de fazer a atividade, assista ao vídeo da tia Fran contando esta 

história, disponível em: https://youtu.be/3bXS_4kWLWU 

 

Papai/mamãe, entregue as folhas coloridas para a criança e deixe que ela 

rasgue (não importa o tamanho e sim o movimento de rasgar o papel). 

Agora, mostre a ela a imagem do semáforo e diga que vamos fazer um 

igual, colando os pedaços que ela rasgou. 

Espalhe a cola nos círculos do semáforo e deixe que ela cole (sozinha). 

Parabéns! Nosso semáforo está pronto! 

 

Complementação: 

Vamos assistir a alguns vídeos sobre o trânsito? Vamos saber também um 

pouco mais sobre o semáforo: 

 

1. Mundo Bita e os condutores do futuro - https://youtu.be/f8V_ZmOysNo 

https://youtu.be/3bXS_4kWLWU
https://youtu.be/f8V_ZmOysNo
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2. O semáforo - https://youtu.be/uxn8l_dIELA 

 

3. Quer ler esta história novamente na hora de dormir? Você pode encontrá-la 

no nosso site. Para tal, acesse: 

https://www.colegioequipejf.com.br/site/uploads/arquivos_conteudo_aluno/3997

/1600708236qR7E6EXA.pdf 

 

Imagem – semáforo: 

 

 

 

      

 

 

 

 

https://youtu.be/uxn8l_dIELA
https://www.colegioequipejf.com.br/site/uploads/arquivos_conteudo_aluno/3997/1600708236qR7E6EXA.pdf
https://www.colegioequipejf.com.br/site/uploads/arquivos_conteudo_aluno/3997/1600708236qR7E6EXA.pdf


 

 

                                                                                                                                  EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL I 

 
                                 NOME: ________________________________________ 
 
 

VAMOS RASGAR PAPÉIS E DEIXAR NOSSO SEMÁFORO BEM COLORIDO! 
 
 
 

 

 


