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MATERNAL III
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES

COORDENAÇÃO MOTORA
Professora: Yasmin
Atividade: Vamos ajudar os três porquinhos?
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Tinta guache ou cola colorida nas cores de sua preferência
Justificativa:
A coordenação motora é o que ajuda o nosso corpo a se movimentar, se
equilibrar e pegar objetos. É extremamente importante desenvolvê-la.
Não devemos esquecer que boa parte das atividades para estimular a
coordenação motora fina tem como finalidade treinar a criança para que nos
anos seguintes ela comece a escrever. Então, saber segurar corretamente um
lápis ou giz de cera ajudará e muito no processo de alfabetização infantil.
Objetivos:
✓ Aprimorar a coordenação motora;
✓ Estimular a orientação espacial;
✓ Desenvolver a imaginação e a criatividade.
Desenvolvimento:
Antes de começar a nossa atividade, assista ao vídeo com a contação da
história
“Os
três
porquinhos”.
Disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=U2AMLyOFLSM
Agora que você já assistiu, vamos para a nossa atividade de hoje?
Na nossa folha de atividade você encontrará de um lado os porquinhos e
do outro as suas casinhas. A sua tarefa é levar os três porcos até suas casas.
Para isso, molhe o seu dedinho na tinta guache ou na cola colorida e passe-o
fazendo o trajeto que ligue os bichinhos até seu destino.
Obs.: Se você não tiver cola colorida ou tinta guache em casa, você pode criar
sua
própria
tinta.
Assista
ao
vídeo
disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=Djtr9SuUu_E e veja como é fácil!
Mas se desejar, poderá substituir a tinta ou cola colorida por GIZ DE CERA.
Tenho certeza de que a sua atividade ficará linda!
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MATERNAL III
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES

MÚSICA
Professor: Thales Tacito
Justificativa:
A música está presente em diversos momentos da vida. Por onde
passamos, onde vamos ouvimos música seja na rua ou em um ambiente
fechado.
A música faz parte de nós e jamais nos abandona.
Este ano, continuaremos trabalhando bastante juntos.
Mas hoje, especificamente, é dia de boas-vindas. Assista ao vídeo do
tio Thales, disponível em: https//youtu.be/4WuEcZfHhOI
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APRIMORANDO A COORDENAÇÃO MOTORA

PASSE O DEDINHO NA TINTA GUACHE OU NA COLA COLORIDA E AJUDE OS TRÊS PORQUINHOS A
CHEGAREM AOS SEUS DESTINOS.

