
 

 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES 

MATERNAL I 
 

 
ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES: 
➢ As atividades confeccionadas em casa durante essas duas semanas, deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas. 
➢ Elas deverão ser feitas em uma folha branca, formato A4. 
➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. 
➢ Durante a realização das atividades, interaja com a criança, cante, faça gestos, 

questione, participe. 
➢ Sobre as atividades de MÚSICA, além das disponibilizadas aqui, existem 

outras também disponíveis no site. Para cada dia da semana, há uma ótima 
sugestão de atividade para envolver o corpo e o coração. Você pode acessá-
las em: Aluno – Educação Infantil – Sugestões de atividades. 

 

 

 

PRIMEIRA SEMANA (23/03 a 27/03) 

 

 

Segunda-feira (23/03):   
Atividade: Dia da Água 
Desenvolvimento: Dia 22/03, comemoramos o Dia Mundial da Água. Por isso, escolha 
um local apropriado e, ao som da música “Lavar as mãos”, abra a torneira e, junto 
com seu filho, observe a água. Cantem juntos a música e deixe que ele sinta a 
temperatura da água. Durante o processo, vá conversando sobre suas características, 
importância e uso consciente. 
Sugestão de música: Lavar as mãos (Palavra Cantada) - 
https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk 
 
Terça-feira (24/03):   
Atividade: Trabalhando a coordenação motora 
Desenvolvimento: Defina um ambiente acessível e seguro para a criança. Pegue um 
balde limpo e vazio e coloque a uma distância de mais ou menos 2m ou 3m da criança; 
depois, deixe que vá jogando as bolinhas e tentando colocá-las dentro do balde.  
Material necessário: Um balde limpo e vazio – bolinhas leves (tipo de piscina de 
bolinha, ou boliche de plástico).  
Obs.: Se não tiver bolinhas de plástico em casa, improvise bolinhas amassando papel 
velho/usado. 

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


Quarta-feira (25/03):   
Atividade: Cadê você? 
Desenvolvimento: Aproveitem uma boa hora do dia para brincarem de esconde 
esconde. Ensine seu filho a se esconder em lugares seguros e saia pela casa 
procurando por ele. Depois invertam o processo e deixe que ele te encontre. 
Essa atividade, além de deliciosa, ensina desde cedo a importância da espera e de 
obedecer às regras. 
 
Quinta-feira (26/03):  
Atividade: Contação de História 
Desenvolvimento: Em sua biblioteca particular, escolham juntos um livro e façam um 
momento calmo e relaxante de contação de história. Depois brinquem com partes da 
história e conversem sobre os personagens.  
Material necessário: Livro de sua preferência. 
 
Sexta-feira (27/03) 

Atividade: Colar de macarrão – Trabalhando a coordenação motora fina 
Desenvolvimento: Em uma mesa onde a criança possa apoiar os braços, despeje uma 
pequena quantidade de macarrão (tipo goela de pato ou penne) e vá auxiliando seu 
filho a confeccionar um cordão de macarrão, passando barbante (ou lã) por dentro 
dele. Depois é só dar um laço! 
Material necessário: macarrão (goela de pato ou penne) e barbante (ou lã). 
 

 

SEGUNDA SEMANA (30/03 a 03/04) 

 

Segunda-feira (30/03): 

Atividade: Imitação 
Desenvolvimento: Ao som da música CABEÇA, OMBRO, JOELHO E PÉ, vá cantando 
e fazendo gestos sempre incentivando seu filho a te imitar em todos os movimentos. 
Obs.: Esta atividade é ótima para trabalhar coordenação motora, equilíbrio e 
conhecimento do corpo. 
Sugestão de música: Cabeça, ombro, joelho e pé (Bob Zoom) -   
https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls 
 
Terça-feira (31/03):   
Atividade: Texturas  
Desenvolvimento: Em uma caixa de papelão (ou caixa de sapato), coloque diversos 
objetos de texturas diferentes. Depois, deixe que a criança pegue os objetos e sinta 
suas distintas texturas. Ao longo da atividade vá conversando sobre como é o material: 
áspero, macio, duro, pelúcia, ferro, plástico, gelado... 
Se possível, mantenha a caixa fechada e faça apenas uma pequena abertura na 
tampa (suficiente para a entrada da mãozinha da criança). Assim a criança terá que 
pegar os objetos aleatoriamente - a surpresa de pegar algo sem escolher previamente, 
torna a atividade ainda mais interessante. 
Material necessário: caixa de papelão (ou caixa de sapato) – diferentes materiais com 
texturas distintas (a seu critério). 

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls


Quarta-feira (01/04): 

Atividade: Círculo – Trabalhando formas geométricas 
Desenvolvimento: Em uma folha branca, desenhe um círculo grande usando 
canetinha preta. Em seguida, entregue a folha à criança e vá auxiliando-a a rasgar 
papel colorido (de qualquer tipo) para colar dentro do círculo. 
Material necessário: Folha branca – canetinha preta – cola – papel colorido (de 
qualquer tipo). 
 
Quinta-feira (02/04):  
Atividade: Artes e Música - Trabalho interdisciplinar 
Desenvolvimento: Utilizando copos descartáveis, construam juntos um chocalho 
colocando grãos de arroz ou feijão dentro e fechando com durex grosso. Se 
desejarem, enfeitem-no por fora, desenhando com tinta e canetinhas ou colando fitas 
e adesivos. Depois é só sair pela casa fazendo barulho e trabalhando a diferença entre 
som e silêncio. 
Material necessário: 2 copos descartáveis – durex grosso (para juntar os copos) – 
grãos de arroz ou feijão (como preferir). 
 
Sexta-feira (03/04):  
Atividade: Educação Física   
Desenvolvimento: Utilizando giz branco vá seguindo as instruções abaixo 
    1. Risque no chão uma reta. Instrua seu filho a andar em cima dela, sem se desviar, 
pé após pé, sem pressa. 

 2. Aproveitando o mesmo risco, oriente a criança a saltar por cima dele, com os dois 
pés juntos, de um lado para o outro. 

Material necessário: Giz branco  
 
 

 

 

 

Desejamos a vocês um ótimo trabalho. Divirtam-se! 
Coordenação Educação Infantil 
Professora Regente: Franciane 

Professores Especialistas: Josi e Thales 
 

 

 


