
  

  
   

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES  
  

MATERNAL II 
  
  

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. Interaja e participe do processo.  
  

  
  
  
Conteúdo do dia: Cores   
Professoras: Yasmin e Vanessa  
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COR VERMELHA 
Professoras: Yasmin e Vanessa  

  
  
Atividade: Cor VERMELHA  
  
Material necessário:   
➢ Folha branca 
➢ Tinta guache VERMELHA 
➢ Pincel  

 

Justificativa: 

As cores estão presentes em tudo que nos cerca, por isso é importante propiciar à 
criança estímulos constantes. Nesse sentido, a visualização, exploração, contato e 
manuseio de diversos objetos que compõem o universo das cores, possibilita que a 
criança as identifique.  
As cores também nos auxiliam a expressar nossas ideias e sentimentos por meio da 
linguagem artística, através da pintura e do desenho, por exemplo.  
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta aula são:  
➢ Desenvolver percepções visuais e táteis; 
➢ Identificar, nomear e reconhecer a cor VERMELHA; 
➢ Estimular a coordenação motora fina; 
➢ Manusear diferentes materiais;  
➢ Aprender por meio da ludicidade. 

 
Desenvolvimento da atividade:  
Antes de iniciar a atividade, assista ao vídeo com explicação da professora 
disponível em: https://youtu.be/ZHxKLtHwk2s 
Hora de colocar a mão na massa!  
Agora que já aprendemos um pouco sobre a cor VERMELHA, que tal fazermos uma 
bela pintura livre utilizando a cor aprendida hoje? Para isso, vocês precisarão de 
muita imaginação e alguns materiais como tinta, papel e pincel. Caso vocês não 
tenham tinta, não se preocupem, abaixo (página 3) receita disponível. 
E se não tiver pincel disponível, sem problema! 
Utilizem as próprias mãozinhas. O importante é aprender e se divertir! 
 
Sugestão: Para complementar nosso aprendizado sobre a cor VERMELHA, assista 
ao vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ufq5ulADovc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/ZHxKLtHwk2s
about:blank


Como preparar sua TINTA CASEIRA 

 

 

Ingredientes: 

• 2 colheres (sopa) de açúcar 
• 1/2 colher (café) de sal 
• 1/2 xícara de amido de milho 
• 2 xícaras de água 
• diversos corantes alimentícios ou sucos em pó (nas cores desejadas) 

 
Modo de Preparo: 

1. Em uma panela, coloque o amido de milho e vá acrescentando a água aos poucos, 
sempre mexendo. 
2. Acrescente o sal e o açúcar, leve ao fogo baixo e mexa até engrossar. 
3. Quando a mistura estiver homogênea e com uma consistência mais cremosa, igual 
à da tinta guache, desligue o fogo e deixe esfriar. 
4. Divida a mistura em diferentes potinhos e acrescente a cada potinho a cor de 
corante ou suco em pó desejada. 
 
Agora seu pequeno já pode soltar a imaginação e deixar tudo mais colorido!  
 

   


