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MATERNAL
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES

LITERATURA E ARTES
Professora: Yasmin
Atividade: Contação de história
Livro: As pequenas alegrias
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Materiais diversos
Justificativa:
A leitura contribui para ampliar a visão de mundo da criança, estimula o desejo
de outras leituras, exercita a fantasia e a imaginação. Através dela a criança passa
a compreender o funcionamento comunicativo da escrita, desenvolver estratégias
de leitura e o senso crítico.
Objetivos:
✓ Ampliar o vocabulário e estimular a orientação espacial;
✓ Desenvolver coordenação viso-motora, a atenção e a percepção visual;
✓ Trabalhar a coordenação motora.
Atenção ao vídeo da professora: https://youtu.be/D8UINYo5vNk
Desenvolvimento da atividade:
Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda são fundamentais para
a realização das nossas atividades.
Hoje conhecemos a história do Duque e da Bia, dois esquilos que moravam
na floresta. Duque conta sobre pequenas alegrias que podemos ter durante o
nosso dia. Alguns exemplos são brincar com os amigos, comer com a família,
passear, cozinhar, sentir o vento, admirar a natureza... tudo que nos faz sentir
alegres.
No entanto, no final da história o esquilinho descobre uma nova pequena
alegria. Você lembra qual é? Não? Vou refrescar sua memória. A alegria de fazer
alguém sorrir. Como isso é importante não é mesmo?
Agora pense: O que te deixa alegre? O que te faz sorrir? Enquanto você
pensa, vamos para a atividade do dia?
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1. Imprima a folha de atividade;
2. Pensou sobre o que te deixa alegre? Agora que você já pensou, faça um belo

desenho sobre o que te deixar feliz e te faz sorrir.
Complementação:
Vamos assistir a uns vídeos muito legais?
1. Mundo Bita - Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=uUgv2bCnbv4
2. Pequenas alegrias – Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=7in4KOXprHM
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COORDENAÇÃO MOTORA
FAÇA UM DESENHO SOBRE O QUE TE DEIXA FELIZ E TE FAZ SORRIR

