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MATERNAL II 

 

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, para a realização das atividades semanais, 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. 

➢ Para a realização de algumas atividades diárias utilizaremos matrizes. 

Pedimos que, após a realização, todas elas sejam arquivadas para entrega à 

professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ As matrizes estão sendo disponibilizadas no site (diariamente) e na escola 

(semanalmente). Se vocês não têm como imprimi-las em casa, fiquem à 

vontade para buscá-las na escola (verifique horário junto à coordenação). 

➢ Sempre coloque o nome da criança na atividade, em letra PALITO, 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: Yasmin 

   

Atividade: Contação de História 

 

Livro: Pisca-alerta 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Giz de cera 

 

Justificativa:  

A leitura infantil tem sua importância não somente quando a criança se 
torna leitora, mas a partir do contato oral com ela, uma vez que ouvir histórias, 
além de proporcionar prazer, auxilia na construção da oralidade, na ampliação 
do vocabulário e na aquisição de valores que contribuirão para a formação do 
indivíduo.  

A escola apresenta-se como principal espaço para o desenvolvimento 
destas habilidades através do contato frequente com situações diversas, 
buscando o prazer em ouvir e contar histórias, desenvolvendo assim o senso 
crítico e a autonomia individual. 
 

Objetivos: 

✓ Criar a hábito da leitura; 
✓ Envolver as crianças num mundo de fantasias e imaginação; 
✓ Estimular a criatividade; 
✓ Explorar diferentes materiais; 
✓ Estimular a oralidade e ampliar o vocabulário; 
✓ Desenvolver a coordenação motora fina; 
✓ Compreender a diversidade cultural; 

✓ Reconhecer as diversas manifestações culturais; 

✓ Desenvolver a noção de identidade individual e cultural; 

✓ Experimentar as diferentes culturas e visões de mundo; 

✓ Identificar corretamente os meios de transporte;  

✓ Desenvolver a atenção e percepção; 

✓ Aprender algumas leis do trânsito e interpretar a sinalização; 

✓ Reconhecer os principais sinais do trânsito (semáforo, faixa de pedestre; 

dentre outros); 

✓ Desenvolver a coordenação motora e a paciência. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda são fundamentais para 

a realização das nossas atividades. 
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Antes de iniciar a atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/xGFtDfcq7Rk 

 

A história de hoje falou sobre a importância de respeitarmos às leis de 

trânsito e evitarmos acidentes. Durante a semana aprendemos sobre os meios 

de transporte. Ontem aprendemos sobre o semáforo, que sinaliza quando os 

condutores e pedestres devem parar, ter atenção ou prosseguir. Você se 

recorda? 

Agora chegou o momento de realizar a atividade. Siga os passos: 

 

1. Imprima a folha de atividade para hoje; 

 

2.  Olhe com atenção e perceba que o Cascão está com seu amigo em um belo 

carro, um meio de transporte terrestre. 

 

3. Veja que há uma placa de trânsito, representada por uma seta. Essa placa 

indica a direção que o Cascão deve prosseguir, para dirigir com segurança e 

cuidado. 

 

4. Agora colora o Cascão e seu amigo Bidu. Tenho certeza de que eles ficarão 

ainda mais bonitos. 

 

Complementação: 

Viu como é importante saber as regras do trânsito? Vamos descobrir mais 

sobre elas! Assista aos vídeos sugeridos abaixo, disponíveis em: 

1. Trânsito 

https://www.youtube.com/watch?v=MrAQPdaah7g 

 

2. Angelino - Dia Nacional do Trânsito 

https://www.youtube.com/watch?v=x-_IlXowSpU 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/xGFtDfcq7Rk
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COM O GIZ DE CERA, COLORA O CASCÃO E SEU AMIGO BIDU. DEIXE-OS BEM BONITO! 

 

 

 

 

NOME: _____________________________________________________________ 


