
  
 
 
 
 

 

14/12/20 

MATERNAL I 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

SEMANA DE REVISÃO 

 

 BRINCADEIRAS 
Professora: Franciane 

   

Atividade: Tampando os potes 

 

Material necessário:    

✓ Potes plástico de tamanhos e modelos variados, todos com tampa 

 

Desenvolvimento da atividade:  

Antes de iniciarmos a atividade, assistiam ao vídeo explicativo da tia Fran, 

disponível em: https://youtu.be/J3D9BK5l838 

 

Na atividade de hoje vamos trabalhar a percepção da criança incentivando-

a a encontrar as tampas certas para cada pote. 

Comece separando os potes de plástico (e suas tampas) de diferentes 

tamanhos e formatos, colocando-os no chão. Os potes de um lado e as tampas 

do outro. 

Em seguida, explique à criança que ela deverá encontrar a tampa que sirva 

em cada um dos potes. 

 

Complementação: 

• Vamos brincar de quebra-cabeça com o Bita: 

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

 

• Vamos brincar e nos divertir: 

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

 

 

 

 

 

 

 

    

 

https://youtu.be/J3D9BK5l838
https://www.youtube.com/watch?v=xPQpagdYKNs
https://www.youtube.com/watch?v=adXoRKFymwY


  
 
 
 
 

 

15/12/20 

MATERNAL I 
  

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

SEMANA DE REVISÃO 

 

BRINCADEIRAS 
Professora: Franciane 

   

Atividade: Labirinto de vento 

 

Material necessário:    

✓ Fita adesiva OU massinha 

✓ Papel (leve, fácil de amassar, para ser “empurrado” com o sopro) 

✓ Canudinho (opcional) 

 

Desenvolvimento da atividade:  

Para brincarmos de labirinto de vento, precisaremos criar o nosso labirinto! 

Usando a fita adesiva ou a massinha, crie um caminho bem divertido e cheio 

de obstáculos, para ficar bem legal. 

Agora, amasse o papel e faça uma bolinha que caiba bem nos corredores 

do labirinto. 

Comece a soprar a bolinha e veja se consegue levá-la por todo o caminho. 

 

Obs.: Caso tenha um canudinho, você pode soprar com ele também. Será que 

muda alguma coisa? Experimente! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complementação: 

• Vamos assistir a um desenho do Bob Zoom: 

https://www.youtube.com/watch?v=pDV0O1sRJHc 

• Vamos brincar de pega-pega com o Bita: 

https://www.youtube.com/watch?v=AD25rGt5x00 

https://www.youtube.com/watch?v=pDV0O1sRJHc
https://www.youtube.com/watch?v=AD25rGt5x00


  
 
 
 
 

 

16/12/20 

MATERNAL I 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

SEMANA DE REVISÃO 

 

BRINCADEIRAS 

Professora: Franciane 

   

Atividade: Pescaria com os pés 

 

Material necessário:    

✓ 2 bacias OU baldes 

✓ Brinquedos pequenos, como peças de lego, pecinhas miúdas 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Disponha os 2 recipientes no chão, um ao lado do outro. Num deles, 

coloque os brinquedos. O outro ficará vazio. 

Procure deixar a criança sentada numa altura em que os pés alcancem os 

objetos dentro do recipiente. 

Agora, deixe que ela, descalça, passe os pés nos brinquedos.  

Oriente-a a tentar pegar cada um deles e descobrir como funciona antes 

de iniciar, de fato, a brincadeira. 

Depois de explorar bastante, oriente a brincadeira: incentive a criança a 

pegar os brinquedos de um recipiente e passar para o outro. Quanto mais 

brinquedos conseguir levar, melhor. Mas caso não consiga, não há problema! 

Repita a brincadeira mais algumas vezes, durante as férias e logo, logo a 

coordenação dos pés estará desenvolvida. 

 

Complementação: 

• Vamos exercitar nossos pés, dançando pé com pé: 

https://www.youtube.com/watch?v=EmvwcSr_L5Q 

• Vamos mexer o corpinho: 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=EmvwcSr_L5Q
https://www.youtube.com/watch?v=IyPDcjEV__A


  
 
 
 
 

 

17/12/20 

MATERNAL I 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

SEMANA DE REVISÃO 

 

BRINCADEIRAS 

Professora: Franciane 

   

Atividade: Espiando entre grãos 

 

Material necessário:    

✓ Figuras de objetos recortadas de revistas OU objetos bem pequenos, 

como, por exemplo, carretel de linha, tampa de garrafa. 

✓ Recipiente raso, como um tabuleiro, por exemplo. 

✓ Grãos em quantidade suficiente para cobrir os objetos no recipiente 

(feijão, canjiquinha). 

 

Desenvolvimento da atividade:  

De acordo com o material que vocês terão para utilizar na atividade, as 

figuras recortadas ou os objetos, escolha um recipiente com altura suficiente 

para escondê-lo sob os grãos. 

Esconda-os e deixe que as crianças brinquem de procurá-los. 

Dê dicas: encontre uma imagem de um carro. Encontre a tampinha 

vermelha. 

Deixe a criança sentir os grãos e os objetos. A cada descoberta, 

parabenize-a e incentive-a a encontrar os outros 

 

Complementação: 

• Você gosta de brincar de esconde-esconde? 

https://www.youtube.com/watch?v=QvP6h2vLPyI 

 

• Vamos assistir ao desenho da galinha pintadinha: 

https://www.youtube.com/watch?v=E5iYkT_Nq3E 

 

 

 

 

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=QvP6h2vLPyI
https://www.youtube.com/watch?v=E5iYkT_Nq3E


  
 
 
 
 

 

18/12/20 

MATERNAL I 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

SEMANA DE REVISÃO 

 

LITERATURA E ARTES  
Professora: Franciane 

   

Atividade: Contação de história + artes - Decorando a árvore de Natal 

 

      História do dia: O sonho de Natal  

 

Material necessário:    

✓ Folha de atividade 

✓ Cola colorida VERDE 

✓ Paetês OU botões de costuras 

✓ Cola branca  

 

Desenvolvimento da atividade:  

Antes de iniciarmos a atividade, assistiam ao vídeo explicativo da tia Fran e 

ouça essa história, disponível em: https://youtu.be/ImDiw5j8310 

 

      O Natal está chegando... Você gosta do Natal? E dos enfeites do Natal? 

Nessa história, vimos que o Natal é muito mais que presentes e decorações, 

mas eles também fazem parte do Natal, não é mesmo? 

Por isso, hoje nós vamos decorar a nossa própria árvore. 

Na folha de atividade tem um desenho de uma árvore de Natal, mas ela não 

tem cor nem enfeites. Que triste! Pinte a árvore toda com cola colorida verde. 

Quando ela estiver bem verdinha e sequinha, cole paetês ou botões de 

roupas bem coloridos. 

Decore mais se desejar, como quiser; e use-a para enfeitar a sua casa! 

 

Complementação: 

• É Natal! Vamos festejar! 

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

 

• O Bita também vai fazer uma festa de Natal: 

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

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ImDiw5j8310
https://www.youtube.com/watch?v=Kbq_zwZMLwY
https://www.youtube.com/watch?v=eulFsmcNHos
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MATERNAL I 
 

Imagens para inspiração: 
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  EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL I 

 

            
                            NOME: ________________________________________ 
   

 

    

 

    

VAMOS ENFEITAR NOSSA ÁRVORE DE NATAL 

 

 

 

 


