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MATERNAL II 
 

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, 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.  

➢ Utilizem as folhas de atividade e guardem com carinho para entrega à 

professora no momento solicitado.  

➢ Elas 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 
 

SEMANA DA CRIANÇA 
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Recordando os cinco sentidos 

 

Brincadeira: Cabra-Cega 

 

Material necessário: 

✓ Pedaço de pano para vendar os olhos 

 

Justificativa:  

Tendo em vista que a Educação Infantil consiste na base da formação 

social das crianças, as brincadeiras e jogos são ótimos recursos lúdicos que 

auxiliam no desenvolvimento cognitivo e de habilidades como atenção, 

concentração, memória, imaginação, dentre outros. 

Por isso, trabalhá-las desde a infância torna-se essencial para o processo 

de aprendizagem. 

 

Objetivos: 

✓ Estimular a atenção;  

✓ Estimular a concentração;  

✓ Estimular a orientação espacial; 

✓ Conhecer os cinco sentidos; 

✓ Identificar os cinco sentidos; 

✓ Reconhecer a importância dos cinco sentidos. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

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

a realização das nossas atividades. 

 

Antes de iniciar a atividade, assista ao vídeo explicativo da Tia Yasmin, 

disponível em: https://youtu.be/ydsSj29P6AU 

 

Semana passada descansamos um pouquinho. Agora, espero que você 

esteja cheio de energia para todas as novidades.  

Dia 12 de outubro, comemoramos o Dia das Crianças e nada melhor do 

que comemorar essa data com muitas brincadeiras divertidas.  

Você já ouviu falar sobre o Cabra-Cega? Essa é uma brincadeira antiga, 

que passou de geração a geração.  

 

 

https://youtu.be/ydsSj29P6AU
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Vamos brincar de Cabra-Cega? Ficará mais divertido se você convidar 

outras pessoas para brincar. Vamos lá? 

Preparem-se e sigam os passos: 

 

1. Primeiro, separe um pedaço de pano (ou um lenço); 

 

2. Escolha um ambiente confortável e livre de perigo; 

 

3. Vende os olhos de um dos participantes; 

 

4. Com os olhos fechados, a “Cabra-Cega” deverá tentar encontrar e pegar os 

demais participantes; 

 

5.  O participante que for pego será a próxima “Cabra-Cega”. Não se esqueça 

de vendar os olhos! 

 

Obs.: Caso algum participante não queira vendar os olhos, não se preocupe. 

Oriente-o a apenas fechar os olhos. 

 

Papai/mamãe, nós já aprendemos sobre os órgãos dos cinco sentidos: visão, 

olfato, audição, paladar e tato.  

Então, pergunte à criança se ela percebeu que um dos nossos sentidos foi 

utilizado para a brincadeira do dia.  

 

• Você sabe qual dos nossos sentidos foi utilizado nessa brincadeira?  

O tato  

• É mais difícil achar algo sem usar a visão. A visão é muito importante para 

realizarmos simples atividades do dia a dia. Ela nos auxilia a enxergar 

objetos, cores, pessoas.  

• O tato também é importante, pois nos permite pegar objetos e pessoas, 

como na brincadeira de hoje. 

Divirtam-se! 

 

Complementação: 

E se agora, você assistir a um vídeo sobre essa brincadeira? Ele está 

disponível em: 

1. Cabra-cega - https://www.youtube.com/watch?v=T4tNz7nZz9I 

 

 

 

about:blank
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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! 



  
 
 
 
 

 

19/10/20 

MATERNAL II 
 

Imagens modelo – para te inspirar: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

          


