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MATERNAL III
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES

COORDENAÇÃO MOTORA
Professora: Yasmin
Atividade: Vamos rasgar e colar pedacinhos de papel?
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Revista ou jornal ou folhas de papel (usadas)
✓ Cola branca (sob supervisão de um adulto)
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 e o movimento de pinça;
✓ Estimular a orientação espacial;
✓ Desenvolver a imaginação e a criatividade.
Desenvolvimento:
Antes de começar a nossa atividade, assista ao vídeo com a adaptação
da história “A incrível viagem do barquinho de papel” de Joyce M. Rosset,.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hucoYn7H0Dc
Agora que você já assistiu, vamos para a nossa atividade de hoje?
Com a ajuda de um adulto, comece rasgando pedacinhos de papel,
jornais ou revistas. Em seguida, usando a sua imaginação, cole os papeis
picados criando um lindo mar para o barquinho da atividade velejar. Incrível,
não é?
Tenho certeza que a sua atividade ficará linda!
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APRIMORANDO A COORDENAÇÃO MOTORA E O MOVIMENTO DE PINÇA
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PARA O BARQUINHO VELEJAR.

04/02/21

MATERNAL III
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES

INFORMÁTICA
Professora: Marianna Panisset
Atividade: Coordenação Motora
Justificativa:
A internet faz parte de nossas vidas e há muita coisa boa a ser aprendida com
ela. Podemos adequar seu uso a qualquer atividade e/ou momento de nossa vida.
Hoje vamos usar nossos conhecimentos e equipamentos para trabalhar nossa
Coordenação Motora e Agilidade.
Objetivos:
✓ Oferecer um momento divertido;
✓ Exercitar a agilidade;
✓ Trabalhar a coordenação motora.
Desenvolvimento da atividade:
Querida criança! Assista ao vídeo explicativo da tia Marianna, disponível em:
https://youtu.be/0IJeQeFzz9Q
Vamos matar a saudade das nossas aulas? Acesse o link disponível abaixo e
divirta-se!
Link para a atividade:
https://www.acorujaboo.com/jogos_educativos.php
Escolha os jogos de mexer o mouse. Vamos trabalhar nossa coordenação
motora.

