
  
 
 
 
 

 

08/02/21 

MATERNAL I e II 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

COORDENAÇÃO MOTORA 
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Brincando com Sombras 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Giz de cera 

 

Justificativa:  

A coordenação motora deve ser estimulada desde a educação infantil, 

mesmo que indiretamente, uma vez que, o seu desenvolvimento permite dominar 

o ambiente e propicia a aquisição de habilidades e manuseio de diferentes 

objetos. Ainda assim, atividades motoras como correr, pular e andar fazem parte 

do cotidiano das crianças e permitem o domínio do próprio corpo e do espaço. 

 

Objetivos: 

✓ Ampliar o vocabulário; 

✓ Estimular a orientação espacial 

✓ Desenvolver coordenação viso-motora, a atenção e a percepção visual;  

✓ Trabalhar a coordenação motora. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Atenção!  

Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda são fundamentais para a 

realização das nossas atividades. 

 

Vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/nYIOvC_qIsU 

 

Você já brincou com sombras? Tenho certeza de que você vai gostar. 

Essa é a nossa atividade de hoje. Preste muita atenção: 

 

1. Na folha de atividade você encontrará um cachorro bem fofinho. Ele está à 

procura de sua sombra, vamos ajudá-lo? Com muita atenção, identifique qual é a 

sombra correspondente. 

2. Depois de encontrá-la, colora-a com giz de cera da cor de sua preferência.  

 

Complementação: 

Vamos assistir a um vídeo bem legal? Disponível em: 

1. Diário de Mika - Minha amiga sombra 

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

https://youtu.be/nYIOvC_qIsU
about:blank


             
 
 
 
 
 

 

ENCONTRE A SOMBRA DO CACHORRO E COLORA-A COM GIZ DE CERA 
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08/02/21 

MATERNAL I e II 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: Trabalhando a coordenação motora com água   

 

Materiais necessários: 

➢ Uma concha 

➢ Um balde  

➢ Algumas bolinhas de plástico 

 

Justificativa:   

A Educação Física é um conteúdo extremamente importante para o 

desenvolvimento de diversas habilidades.  

Por isso é tão importante trabalharmos com ela desde a Educação Infantil. 

Através de atividades dinâmicas e interativas, não só desenvolvemos tais 

habilidades, mas ensinamos regras e valores para o convívio saudável em 

sociedade. 

 

Objetivos:    

✓ Trabalhar a coordenação motora e viso motora; 

✓ Incentivo à percepção sensorial ao contato com a água; 

✓ Desenvolver a concentração. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Para a realização da atividade, assista ao vídeo da Tia Josi, disponível em: 

https://youtu.be/Uxtxi4JNUQ8 

 

Assistam juntos e sigam as instruções exatamente como foram passadas 

pela professora.  

Se quiserem deixar o momento mais alegre e dinâmico, coloquem uma 

música de fundo. 

Divirtam-se!!! 

 

 

https://youtu.be/Uxtxi4JNUQ8

