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MATERNAL III
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES

COORDENAÇÃO MOTORA
Professora: Yasmin
Atividade: Colagem
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Algodão
✓ Cola branca (para uso adulto)
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/x3JP9WlggZ8
Hoje vamos treinar os nossos movimentos para desenvolver a coordenação
motora. Olhe bem para a ovelhinha na folha de atividade. Seu corpinho está tão
vazio! Ela deve estar com frio. Vamos preenchê-lo com cuidado, colando algodão.
Complementação
Vamos conhecer mais sobre as ovelhas? Assista ao vídeo disponível em:
1. Bellinha a ovelha
https://www.youtube.com/watch?v=03bq4kd2P8A

NOME: ______________________________________________________

Colégio Equipe
Educação Infantil
Maternal III
11/02/2021

ATIVIDADE PARA SER FEITA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE

DESENVOLVENDO A COORDENAÇÃO MOTORA

COLE ALGODÃO NO CORPINHO DA OVELHA E DEIXE-A BEM BONITA!
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MATERNAL III
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES

INFORMÁTICA
Professora: Marianna Panisset

Atividade: Coordenação Motora com o mouse
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, mais uma vez, 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/2RDg9JmPxPk
Após assistir ao vídeo, acesse
https://www.acorujaboo.com/jogos_educativos.php e escolha alguns jogos para
treinar. Sugestões: Música, sticker, casinhas.

