
 

 
 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MATERNAL I 
 
 

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS: 
Querida família, nosso trabalho continua. Esperamos que vocês estejam aprendendo 
bastante e se divertindo. Mas atenção: 
 
 
➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas. 
➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas. 
➢ As atividades disponibilizadas no site 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 e participe. Essas atitudes farão diferença no processo. 
 

 
 
 
Conteúdo do dia: Fenômenos naturais / Grandezas e medidas  
Professora: Franciane 
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FENÔMENOS NATURAIS / GRANDEZAS E MEDIDAS 
CHUVA – MUITO e POUCO 

Professora: Franciane 
 

 
Atividade: Guarda-chuva 
 
Material necessário:  

➢ Folha branca 
➢ Papeis diversos para rasgar (qualquer cor) 
➢ Canetinhas para desenhar o GUARDA-CHUVA OU quaisquer materiais 

disponíveis para fazer o GUARDA-CHUVA.  

 
Justificativa: A relação das crianças com os fenômenos atmosféricos está 
profundamente ligada à sua imaginação inata. Elas devem ser inseridas em espaços 
e tempos diferentes, onde possam conhecer, explorar, observar e investigar os 
conhecimentos em suas mais variadas formas. Da mesma forma, os conceitos de 
grandezas e medidas, envolvem as crianças desde pequenas. Assim, estabelecendo 
relação entre estes conceitos, vamos desenvolver o raciocínio.  
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Conhecer o mundo ao seu redor, utilizando diferentes espaços e tempos; 
➢ Desenvolver o raciocínio lógico; 
➢ Desenvolver percepções táteis e visuais; 
➢ Desenvolver a noção de quantidade. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Antes de iniciar a atividade, assista ao vídeo com a explicação da tia Fran, disponível 
em: https://youtu.be/5V77W2Iw34M 
Depois de assistir ao vídeo, pegue algumas folhas de papel colorido e comece a 
rasgar.   
Atenção: Não há tamanho ou maneira certa e errada de rasgar o papel, o importante 
é que a criança rasgue sozinha.  
 
Depois, em duas folhas brancas, desenhe um GUARDA-CHUVA em cada uma. 
 
Sugestão: Se quiser, você também pode fazer seus GUARDA-CHUVAS de 
papelão, palito de picolé, prato descartável cortado ao meio... qualquer material 
disponível em sua casa – inspire-se nas IMAGENS abaixo (Modelos). 
 
Com os dois GUARDA-CHUVAS prontos, diga à criança que os papéis rasgados 
representam as gotinhas de chuva. Oriente-a da seguinte forma: 

1) No primeiro GUARDA-CHUVA, cole POUCOS pedaços de papel; 
2) No segundo, cole MUITOS pedaços de papel. 

 
 

https://youtu.be/5V77W2Iw34M


Complementação:  
Para complementar nosso aprendizado sobre a chuva, assista ao vídeo “Chuva 
chove”, do Mundo Bita. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cM1Q0Riguew 
 
Para reforçar nosso aprendizado sobre MUITO e POUCO, assista ao vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=qZN1IploB3A 
 
 
 

IMAGENS – Alguns modelos de guarda-chuvas 
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