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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 amanhã, QUINTA-FEIRA, dia 22/10 às 17h30min. 

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

 

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.  

➢ Para a realização de algumas atividades diárias utilizaremos folhas de 

atividade. Pedimos que as utilizem e guardem para entrega à professora no 

momento solicitado.  

➢ As folhas de atividade são 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: Coordenação Motora 

 

Brincadeira: Corre cotia 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividades 

✓ Tinta guache  

(cor de sua preferência) 

✓ Pincel 

✓ Meias 

 

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 à educação infantil torna-se essencial para o 

processo de aprendizagem. 

 

Objetivo 

✓ Estimular a atenção, a concentração e orientação espacial; 

✓ Desenvolver a coordenação motora. 

 

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/MD5ZasBDzdo 

 

A brincadeira de hoje é muito divertida! Ela se chama “Corre cotia”. Você já 

ouviu falar? Está preparado para se divertir? Siga os passos: 

 

1. Para iniciar a brincadeira, você precisa confeccionar sua própria bolinha. 

Utilizando meias velhas, faça uma bolinha pequena; 

 

2. Em seguida, escolha um local confortável da sua casa; 

 

https://youtu.be/MD5ZasBDzdo


  
 
 
 
 

 

21/10/20 

MATERNAL II 
 

3. Agora, convide sua família e faça uma roda; 

 

4. Com a bolinha de meia em mãos, um dos participantes deverá correr em 

círculos enquanto todos os outros vão cantando a melodia; 

 

5. O participante com a bolinha em mãos deverá escolher uma pessoa e deixar 

a bolinha atrás dela; 

 

6. Depois disso, deverá correr rapidamente antes que ela te pegue e se sentar 

no lugar dela! 

 

Atenção! Se você não se lembra ou não conhece a melodia, a letra está 

disponível abaixo! 

 

“Corre cotia na casa da Tia 

Corre cipó, na casa da vó 

Lencinho na mão 

Caiu no chão 

Moça bonita 

Do meu coração!” 

 

Agora chegou o momento de realizar a atividade do dia. Imprima-a e pinte 

nela o seu momento preferido da brincadeira de hoje. Divirta-se! 

 

Complementação: 

Vamos assistir a mais um vídeo divertido sobre a brincadeira do dia? 

Disponível em: 

1. Corre Cotia - https://www.youtube.com/watch?v=Okz41Yrxag8 

 

 

 

 

about:blank


 

               NOME: __________________________________________  

 

PINTE O MOMENTO QUE VOCÊ MAIS GOSTOU NA BRINCADEIRA DO DIA! 
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MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 
 

Atividade: Trabalhando o silêncio 

 

Justificativa:  

O silêncio tem inúmeras funções que são extremamente importantes para 

o desenvolvimento fisiológico e musical. É muito importante trabalhar a 

percepção, cuidado e prevenção com o uso do silêncio, inclusive na infância.  

Portanto, nossa aula de hoje será sobre o silêncio, sua importância na 

música e seu uso nos cuidados para com a voz, esse instrumento 

poderosíssimo, porém muito frágil.  

 

Objetivos: 

✓ Conscientização sobre os cuidados com a voz;  

✓ Desenvolvimento de percepção auditiva, da linguagem oral e musical;  

✓ Apreciação musical;  

✓ Conhecer sobre importância e utilização do silêncio; 

✓ Desenvolvimento da atenção e dos processos criativos.  

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, assista ao vídeo do tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/YZ9-cTVfdMc 

 

https://youtu.be/YZ9-cTVfdMc

