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MATERNAL II 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Não se esqueçam do nosso encontro pelo Google Meet, sempre na quinta-

feira, às 17h30min. 

O link de acesso já foi enviado aos pais/responsáveis por e-mail e 

disponibilizado pelo WhatsApp. 

 

Por favor, para a realização das atividades semanais, permaneçam atentos 

às orientações abaixo:   

➢ É extremamente importante que a criança faça as atividades propostas.  

➢ Assistam, todos os dias, aos vídeos explicativos da professora regente.  

➢ Utilize as folhas de atividade e arquivem-nas para entrega à professora no fim 

do bimestre.  

➢ Elas são disponibilizadas no site (diariamente) e na escola (semanalmente).  

➢ 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 
 

CONCEITOS MATEMÁTICOS  
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Em cima X Embaixo – Trabalhando com colagem e identificação 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Folha de jornal ou revista 

✓ Tesoura (para uso do adulto) 

✓ Cola Branca (para uso do adulto) 

 

Justificativa:  

Desde o nascimento, a criança está imersa em um universo do qual os 

conhecimentos matemáticos são parte integrante. É na aprendizagem de 

conceitos matemáticos que as crianças desenvolvem diversas noções 

importantes para seu desenvolvimento a fim de se tornarem autônomas, capazes 

de pensar e resolver problemas. 

 

Objetivos: 

✓ Desenvolver noções de espaço;  

✓ Desenvolver a atenção e percepção;  

✓ Desenvolver a coordenação motora;  

✓ Identificar a posição dos objetos. 

 

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/t--ZsTKjMqw 

 

Estamos aprendendo sobre conceitos matemáticos novos. Por isso, você 

precisa ter muita atenção ao realizar as atividades.  

Na atividade de hoje, você irá fazer uma pesquisa em revistas e/ou jornais. 

Siga os passos: 

 

1. Imprima a folha de atividades; 

2. Separe os materiais necessários; 

3. Em seguida, com o auxílio de um responsável, busque em revistas e/ou 

jornais objetos que estejam em cima de uma mesa (ou cama, armário, cadeira...) 

 

https://youtu.be/t--ZsTKjMqw
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4. Após encontrar as imagens, cole-as na folha de atividade. 

5. Faça tudo com atenção, carinho e capricho! 

 

 Complementação: 

Vamos aprofundar nosso conhecimento brincando? Assista aos vídeos 

sugeridos abaixo e disponíveis em: 

1. Em cima embaixo 

https://www.youtube.com/watch?v=BYnoiv9RXgU&t=10s 

 

2. Para cima e para baixo 

https://www.youtube.com/watch?v=cv3EO9zCQ5U 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BYnoiv9RXgU&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=cv3EO9zCQ5U
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PROCURE EM JORNAIS E/OU REVISTAS IMAGENS EM QUE OS 

OBJETOS ESTEJAM EM CIMA DE UMA MESA, OU DE UMA 

CAMA, OU DE UMA CADEIRA... E COLE-AS ABAIXO 

 

NOME: ________________________________________ 
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MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 

Atividade: Recordando... “5 macaquinhos” (XUXA) 

 

Justificativa:  

A música tem um papel muito importante na vida e principalmente na 

educação das crianças. A musicalização traz um processo de conhecimento, que 

desenvolve a sensibilidade, criatividade, senso rítmico, imaginação, memória, 

respeito ao próximo, socialização e afetividade.  

A música na Educação Infantil se mostra como um jeito mais dinâmico 

de envolver as crianças ao aprendizado, favorecendo a autoestima, gosto e 

senso musical. Ou seja, desenvolve diversas habilidades e benefícios para a 

vida.  

Recordar atividades anteriores faz com que a criança se familiarize com 

o som, os gestos, e desenvolva de forma mais eficiente as habilidades que 

envolvem aprendizado e a música. 

 
Objetivos: 

• Desenvolvimento do aprendizado por repetição, memória;  

• Apreciação musical e assimilação;  

• Recordar conteúdos passados anteriormente;  

• Desenvolvimento da atenção e coordenação motora;  

• Ludicidade;  

• Reconhecimento da altura dos sons (grave, médio e agudo); 

• Desenvolvimento dos processos criativos. 
 

Desenvolvimento da atividade: 

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

https://youtu.be/fzbZ9_pS7gk 

 

Complementação: 

Vamos nos divertir assistindo a mais um vídeo? Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=pHxIwwcr1iQ 

 

 

https://youtu.be/fzbZ9_pS7gk
https://www.youtube.com/watch?v=pHxIwwcr1iQ

