
 

 
TERCEIRA SEMANA DE ATIVIDADES 

PLANEJAMENTO DIÁRIO 
 

MATERNAL I 
 
 

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS: 
Querida família, esta será a nossa SEMANA LITERÁRIA. Todos os dias, estaremos 
em contato com livros, textos, histórias, teatro... Esperamos que vocês se 
envolvam e divirtam-se realizando as atividades propostas. Mas atenção: 
 
➢ As atividades confeccionadas em casa deverão ser entregues à professora 

no retorno das aulas. 
➢ As atividades não necessitam de impressão, devendo ser feitas em uma 

folha branca, formato A4. 
➢ Escreva o nome da criança, em letra palito, no canto superior esquerdo da 

folha, para identificação da professora. 
➢ 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. 
➢ Esta semana seria mais curta, devido ao feriado de Páscoa. Mas com a 

extensão do período de quarentena, também estamos disponibilizando 
atividades para os dias 09/04 e 10/04. 

➢ No dia da semana destinado às atividades de MÚSICA, acessem, no site da 
escola, ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – SUGESTÕES DE ATIVIDADES. 
 
 

Conteúdo do dia: Formas Geométricas – Círculo / Cores: Cor azul 
Professora: Franciane 

 
DATA: 07/04 (Terça-feira) 

 

Atividade: Caixa Mágica 
 
Justificativa: Em uma definição simples e sucinta, formas geométricas nada mais 
são do que o formato de todas as coisas ao nosso redor. Elas estão presentes nas 
construções, ruas, brinquedos, objetos de casa, alimentos e em muito mais. 
Durante os primeiros anos escolares, as crianças estão em pleno desenvolvimento. 
Possuem a curiosidade aguçada e descobrem coisas novas a todo momento. Por 



isso, é importante proporcionar exploração, visualização, contato e manuseio de 
diferentes objetos, incluindo as formas geométricas.  
E sobre as cores? O que podemos dizer de sua importância? Colorir é uma atividade 
que envolve as crianças e mesmo aqueles simples rabiscos, como consideram os 
adultos, feitos por elas ainda bem pequenas, incentivam o desenvolvimento de 
capacidades essenciais como o conhecimento das cores, a coordenação, o 
aperfeiçoamento das capacidades motoras, concentração, limites e a paciência em 
realizar uma tarefa até o final. Tudo isso pode ser observado em uma criança enquanto 
ela se diverte pintando. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Reconhecer a existência de diferentes formas geométricas e nomeá-las; 
➢ Desenvolver o raciocínio lógico; 
➢ Ampliar o vocabulário; 
➢ Desenvolver percepções táteis e visuais; 
➢ Desenvolver a atenção da criança às cores que existem ao seu redor; 
➢ Incentivar a exploração de giz de cera e tintas; 
➢ Oferecer experiências sensíveis. 

 
Desenvolvimento da atividade: 

Assistam ao vídeo de explicação da professora, disponível em https://youtu.be/-
rs0nxG8Ndg. Se for necessário para o entendimento, repitam o procedimento antes 
de iniciar a atividade de registro. 
Depois, o adulto que estiver acompanhando a atividade deverá desenhar um 
CÍRCULO bem grande no centro de uma folha branca, utilizando uma canetinha 
preta. A seguir, ajude a criança a carimbar vários outros círculos menores, de 
diferentes tamanhos dentro do círculo maior. Para isso, vocês devem utilizar a cor 
AZUL.  
Para carimbar, vocês podem usar qualquer material que tenha a forma de um 
círculo, passando a tinta guache azul no mesmo. Se vocês não tiverem tinta 
guache em casa, utilizem cola colorida. Se também não estiver disponível poderão, 
ainda, dispor de giz de cera para penas desenhar os círculos internos.  
Orientação: Mamãe/ Papai, pode pegar na mãozinha de seu filho para realizar a 
atividade. Ele se sentirá mais seguro dessa forma. 
 
Material necessário:  
➢ Canetinha preta 
➢ Folha branca 
➢ Rolo de papel higiênico ou tampas de pote plástico ou qualquer outro 

material que tenha a forma de um círculo e que possa servir de carimbo 
neste momento 

➢ Tinta guache azul ou cola colorida azul 
➢ Giz de cera azul 

 
Sugestão: Vocês podem, ainda, fazer sua própria tinta guache caseira. Acessem o 
link  http://www.amaecoruja.com/2015/07/tinta-guache-caseira-como-fazer/ 
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