
 

 

 
PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES 

MATERNAL II 
 

 
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: Trabalhando a coordenação motora 
Desenvolvimento: Escolha um ambiente acessível e seguro para a criança e, 
utilizando uma corda ou fita (durex, crepe ou adesiva), trace linhas no chão em 
formatos diferentes (reta, “zig- zag”, ondulações...). Peça a criança que percorra o 
trajeto de um lado para o outro. Inspire-se nas sugestões abaixo e use a criatividade. 
Material necessário: Corda ou fitas de sua escolha. 
 

               



Terça-feira (24/03):   
Atividade: Trabalhando a cor AMARELA – “Pintinho Amarelinho” 
Desenvolvimento: Se vocês tiverem algo relacionado a esse personagem em casa 
(um brinquedo, uma toalha, uma imagem...), utilize. Do contrário, recorra a imagens 
da internet. Pergunte: 

1) Que bichinho é esse? 
2) De que cor ele é? 
3) Você conhece alguma música sobre ele? Vamos cantar! (letra e link da 

música/vídeo disponíveis abaixo) 
Cante a música com seu filho e vá fazendo os gestos, incentivando a imitação. 
Material necessário: Objeto no tema ou imagem.  
Sugestão de música/vídeo: Pintinho Amarelinho (DVD Galinha Pintadinha) - 
https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco 

 
 

Quarta-feira (25/03):   
Atividade: Contação de História 
Desenvolvimento: Hora de deixar a imaginação fluir! Neste dia, prepare um cantinho 
confortável e, de preferência, silencioso para que seu filho escute com atenção a uma 
história escolhida. Depois brinquem com a história e conversem sobre os 
personagens. Aproveitem o momento e divirtam-se! 
Material necessário: Livro de História infantil de sua biblioteca particular (à escolha da 
criança).  
 
Quinta-feira (26/03):  
Atividade: Recorte e colagem – Trabalhando alimentação saudável 
Desenvolvimento: Como já conversamos na escola, ter uma alimentação saudável é 
fundamental para a nossa saúde. Sabendo disso, auxilie a criança a procurar em 
revistas, livros ou jornais usados imagens das frutinhas que ela mais gosta de comer. 
Em seguida, recortem as imagens e colem em uma folha branca.  

https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco


Atenção! Crianças não devem manusear tesouras e a cola sem a supervisão de um 
adulto. 
Material necessário: Revistas, livros ou jornais – tesouras – cola. 
 
Sexta-feira (27/03) 

Atividade: Pescaria no balde - Trabalhando a coordenação motora fina 
Desenvolvimento: Em uma bacia ou balde com água coloque tampinhas de garrafa 
ou qualquer material disponível que possa boiar. Em seguida, oriente seu filho para 
que tente ir pegando as mesmas com o auxílio de uma colher. Essa é uma ótima 
atividade para trabalharmos concentração e coordenação fina. 
Material necessário: Bacia ou balde com água – tampinhas de garrafa – colher   
 

 

SEGUNDA SEMANA (30/03 a 03/04) 

 

Segunda-feira (30/03): 

Atividade: Boliche com materiais recicláveis  
Desenvolvimento: Que tal nos divertirmos com materiais que podemos encontrar 
dentro de casa? Utilizando garrafas pet (de suco, refrigerante, amaciante...) ou 
rolinhos vazios de papel higiênico, montem um belo boliche. Organize a primeira fileira 
com 5 rolos (ou garrafas), a segunda com 4 e assim sucessivamente. Caso você não 
tenha uma bola pequena, não se preocupe! Amasse alguns papéis usados (jornal e 
revistas) e confeccione sua própria bolinha.  
Após elaborar o boliche, monte times em família e aprendam juntos! 
Material necessário: Garrafas pet ou rolos vazios de papel higiênico – papeis usados 
(revistas ou jornal). 
 

Terça-feira (31/03):   
Atividade: Música - Trabalhando e memorizando as partes do corpo 
Desenvolvimento: Assistam juntos ao vídeo, depois cantem e se exercitem, seguindo 
as orientações da música.  
Sugestão de música: Estátua (Xuxa) - https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-
1o 
 
Quarta-feira (01/04): 

Atividade: Continuando o trabalho com a cor AMARELA 
Desenvolvimento: Pesquisem juntos em revistas e livros imagens que sejam da cor 
AMARELA (alimentos, objetos...). Depois recortem e colem em uma folha branca. Mas 
atenção! Crianças não devem manusear tesoura e cola sem a supervisão de um 
adulto. 
Material necessário: Revistas e livros usados – tesoura – cola. 
 

Quinta-feira (02/04):  
Atividade: Vamos rasgar papel - Trabalhando a coordenação motora fina 
Desenvolvimento: Coloque à disposição da criança papéis diversos (pode ser folhas 
de rascunho, coloridos, diferentes formatos e texturas...) e proponha que ela comece 

https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1o
https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1o


a rasgar. Vá orientando-a durante o processo e, se necessário, ajude-a segurando em 
suas mãozinhas e mostrando o movimento correto (de cima para baixo). Esta 
atividade é muito importante para desenvolver a coordenação motora fina.  
Material necessário: Papel usado 
 
Sexta-feira (03/04):  
Atividade: Corda Bamba - Educação Física 
Desenvolvimento: Utilizando a corda vá seguindo as instruções abaixo 
    1. Coloque a corda no chão, traçando com ela uma reta. Instrua seu filho a andar 
em cima da corda. 

 2. Com a corda ainda na mesma posição, oriente a criança a saltar por cima dela, 
de um lado para o outro, com os dois pés juntos. 

   3. Com duas pessoas segurando a corda, incentive a criança a ir passando por 
baixo, enquanto você vai abaixando a altura. 
   4. Agora façam o contrário: Com duas pessoas segurando a corda, incentive a 
criança a ir passando por baixo, enquanto você vai aumentando a altura pouco a 
pouco. 
Material necessário: Corda  
 
Obs.: Para esta atividade, se você não tiver uma corda em casa, utilize um giz branco 
para traçar uma linha reta no chão e realize apenas os itens 1 e 2.  
 
 

 

 

 

Desejamos a vocês um ótimo trabalho. Divirtam-se! 
Coordenação Educação Infantil 

Professoras Regentes: Yasmin e Vanessa 
Professores Especialistas: Josi e Thales 

 
 

 


