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MATERNAL I 

     

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Esta semana teremos um encontro especial para nos divertirmos e 

comemorarmos juntos o DIA DAS CRIANÇAS. Escolha sua FANTASIA e venha 

brincar com a gente. Será na quinta-feira, dia 22/10 às 17h30min. 

Obs.: O link para acesso ao encontro é enviado ao e-mail cadastrado! 

 

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.  

➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Elas deverão ser 

entregues à professora quando solicitado.  

➢ 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 

 

SEMANA DA CRIANÇA  
Professora: Franciane 

 

Atividade: Dança das cadeiras 

 

Material necessário:    

✓ Cadeiras (uma a menos que o número de pessoas a participar) 

✓ Dispositivo sonoro (celular, computador, caixa de som...) 

 

Justificativa:   

Com essa brincadeira, trabalharemos a psicomotricidade, que assegura o 

desenvolvimento funcional, levando em consideração as possibilidades da 

criança e ajuda à afetividade e equilíbrio.  

Através da ação sobre o meio físico com o meio social e da interação com 

o ambiente social, processa-se o desenvolvimento e a aprendizagem da criança.  

 

Objetivos:   

✓ Desenvolver habilidades motoras amplas; 

✓ Aprimorar o equilíbrio dinâmico e o ritmo; 

✓ Desenvolver a percepção visual e auditiva e a noção espacial; 

✓ Aprender a respeitar regras de jogos e convivência. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Antes de iniciar a brincadeira assista ao vídeo explicativo da tia Fran 

disponível em: https://youtu.be/3qZey-6-WvY 

 

Agora que assistiu ao vídeo, me responda: Gostou do Josefo?  

Ele quer dançar a dança das cadeiras também! Vamos ver como é bem 

fácil. Para isso, abasta seguir as instruções abaixo: 

• Disponha as cadeiras de modo que s costas de uma fique encostada 

na outra, sendo o número de assentos 1 a menos que o número de 

participantes; 

• Coloque uma música para tocar.  

• Enquanto a música toca, todos os participantes dançam em volta 

das cadeiras; 

• Quando a música parar, cada um deve tentar ocupar um assento.  

• Quem não conseguir, sai do jogo levando uma cadeira; 

• O vencedor será aquele que permanecer sentado na última cadeira. 

                

 

https://youtu.be/3qZey-6-WvY
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Complementação: 

Vamos continuar a diversão assistindo a mais alguns vídeos? 

Disponíveis em: 

 

1) Os palhaços Atchim e Espirro vão nos ensinar como brincar.  

        https://youtu.be/1_OpckGQuCM 

 

2) Assistam também à Turma de “O meu Amigãozão” brincando de Dança das 

Cadeiras: 

        https://youtu.be/kuU9W__BsG0 

 

3) Assista também a Dança das Cadeiras com a Xuxa: 

       https://youtu.be/mlAuZN79BzI 

 

      

 

 

 

 

https://youtu.be/1_OpckGQuCM
https://youtu.be/kuU9W__BsG0
https://youtu.be/mlAuZN79BzI
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: O que temos na caixa mágica?  

 

Material necessário:   

✓ Qualquer brinquedo pequeno que se tenha em casa: bola, dinossauro, 

boneca, carrinho, chocalho... 

✓ Objetos de uso cotidiano: colher, escova, paninho, copo, prato pequeno... 

✓ Para uma fase mais avançada, pode-se inserir frutas: banana, laranja, 

maçã, uva... (de acordo com o hábito da criança) 

 

Justificativa:   

        Toda criança passa por um longo processo de evolução em todos os 

aspectos, mas para isso, necessita passar por uma diversidade de estímulos, e 

hoje a atividade é bem gostosa e fácil de se fazer! É uma brincadeira sensorial 

divertida e que utiliza vários objetos.  

 

Objetivos:    

✓ Utilizar uma brincadeira sensorial divertida utilizando vários objetos; 

✓ Desenvolvendo o vocabulário, a imaginação, percepção de semelhanças 

e diferenças e a percepção dos sentidos, principalmente o tátil. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Utilizando uma caixa grande de plástico com um papelão grande (onde 

devem ser cortados dois orifícios circulares para colocarmos os braços e mãos).  

O papelão deve ser grande para que a criança não veja o que terá na caixa.  

Outra forma de realizar essa atividade é pegar uma caixa fechada de 

papelão, e apenas cortas os dois círculos para a movimentação das mãos. 

Coloque os objetos dentro e, dessa forma, a criança terá que descobrir o que há 

dentro. 

Após o adulto preparar o material pede-se para a criança encontrar 

determinado objeto dentro da caixa, utilizando as mãos, somente pelo tato. 

Se desejarem, a criança pode realizar a atividade em livre escolha, 

pegando um objeto qualquer, porém ela deverá adivinhar qual é esse objeto. 

         

Então, vamos lá! Vamos enriquecer nossos preciosos filhos com 

brincadeiras! Eles irão adorar esses vivência!                

Lembre-se: As brincadeiras que envolvem descobertas inspiram a criança a 

explorar, desvendar e apreciar o mundo que as envolve, tornando-as felizes! 
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Imagens modelo – para te inspirar: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

          


