
 

 
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MATERNAL III 
 
 

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. 
 

ATENÇÃO, CRIANÇA, PARA AS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS: 
Querida criança, abaixo você encontrará dois planos de aula para o dia de hoje – 
uma atividade de Matemática e uma atividade de Educação Física. Faça as duas 
atividades com carinho e divirta-se! 
 
 
Conteúdos do dia: Matemática + Educação Física  
Professoras: Letícia e Fernanda 
Professora: Joseane Padoan 
 

 
DATA: 20/04 (Segunda-feira) 

 
 
 
 
 



Matemática - NÚMERO 1 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Conhecendo o número 1 
 
Material necessário:  
➢ Folha branca 
➢ Tinta guache (Se não tiver em casa, visite  
➢ Esponja de cozinha 
➢ Radiografia velha ou papelão  

 
Justificativa: Os números fazem parte da nossa vida. Estão presentes em nossa 
idade, nos dias do mês, nos endereços, números de telefone e até mesmo em nossa 
alimentação.  
Tendo em vista que nos utilizamos da linguagem numérica todo o tempo, é 
necessário introduzir o conceito de número e quantidades a fim de ampliar a visão e 
a compreensão das crianças. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Compreender o conceito de número; 
➢ Identificar e nomear o número 1 através da pintura; 
➢ Desenvolver a coordenação motora; 
➢ Aprimorar a noção espacial, a imaginação e a percepção visual. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Atenção! Antes de realizar a atividade, é importante que você assista a dois vídeos: 

➢ Vídeo explicativo da professora, disponível em: 
https://youtu.be/1FU7GrMG0B0 

➢ Vídeo de auxílio, demonstrando a maneira mais fácil de fazer um molde 
vazado. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CQo9wg_GqGc 

 
Depois de assistir ao vídeo, converse com sua família sobre o número 1 

apresentado e como você representa sua quantidade.  
Se você quiser, pode ir até o seu cantinho do brinquedo e pegar 1 boneca ou 

1 carrinho, 1 bola ou 1 bambolê... para exemplificar o conceito de maneira concreta. 
A seguir, usando uma radiografia velha ou um pedaço de papelão, e contando 

com a ajuda de um adulto, faça um molde vazado do número 1. Mas atenção: é 
importante que este molde seja feito em um material grosso para que ao molhar de 
tinta, não encharque a folha e nem rasgue. 

Para dar sequência à atividade, coloque o molde em cima de uma folha branca 
e, usando a esponja, vá pintando. Ao concluir a pintura, mostre para sua família e 
diga que número apareceu.  

 
Complementação: 
Caso você não tenha tinta guache em casa, acesse o site abaixo visite o link e veja 
como fazer: http://www.amaecoruja.com/2015/07/tinta-guache-caseira-como-fazer/ 

 

 

https://youtu.be/1FU7GrMG0B0
about:blank
http://www.amaecoruja.com/2015/07/tinta-guache-caseira-como-fazer/


Educação Física 
Professora: Joseane Padoan 

 
Atividade: Pula bastão 
 
Material necessário:  
➢ Um cabo de vassoura e muita disposição 

 
Justificativa: No início da educação infantil, é importante proporcionar o maior 
número possível de experiências à criança, pois isso as ajudará a adquirir e 
descobrir um mundo completamente novo.  
A educação física deve, assim, ser inserida no conjunto de ações 
pedagógicas que contribuam com o desenvolvimento infantil, tendo enfoque 
lúdico, sem perder sua importância pedagógica. 
Nesse sentido, algumas brincadeiras nos auxiliam no processo de aquisição de 
novos movimentos e coordenação motora.  
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 

• Estimular a percepção corporal; 
• Ampliar as capacidades perceptivas e motoras através dos movimentos; 
• Desenvolver a interação social. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Atenção! Antes de desenvolver a atividade, dê uma olhadinha no vídeo da tia Josi. 

Ela tem um recadinho pra você! Disponível em: https://youtu.be/i2stI632zNc 

 

Depois de assistir ao vídeo, o Papai ou a Mamãe precisarão segurar o bastão (cabo 
de vassoura) em uma das extremidades com a mão, para mantê-lo parado no chão.  
A criança deve permanecer ao lado. Quando o adulto movimentar o bastão será a 
hora de saltar para um lado e para o outro (como se fosse pular corda) – Imagem 
modelo abaixo. 
 

 
 
Dicas da Professora:  

1) Repita o processo várias vezes, dando intervalos para que a criança descanse 
o necessário para continuar. Então, deixe a preguiça de lado e mãos à obra!! 

2) Se sentir que não trará riscos à segurança, vá aumentando de pouco a pouco 
a altura do bastão, até perceber que a criança atingiu o seu limite. 

https://youtu.be/i2stI632zNc

