
 

 
 
 

 
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MATERNAL I 
  
  

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS:  
Querida família, esperamos que vocês estejam aprendendo e se divertindo 
bastante. 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   
Professora: Franciane 
 
DATA: 28/04 (Terça-feira)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORES 
Professora: Franciane  

 

  
Atividade: Cor AMARELA – Pintinho Amarelinho 
  
Material necessário:   
Escolha uma das opções de atividade abaixo (um dos modelos) e a partir dela, 

verifique os materiais necessários. 

 

- Para o pintinho feito com tinta guache (Imagem 1) 
➢ Folha branca  
➢ Tinta guache ou cola colorida amarela 
➢ Tinta guache ou canetinha preta (para fazer os detalhes) 

 
- Para o pintinho feito de papel (Imagem 2)  
➢ Folha amarela (ou folha branca colorida de amarelo) 
➢ Folha laranja (ou folha branca colorida de amarelo) 
➢ Canetinha ou lápis para contornar as mãos da criança; 
➢ Lápis de cor ou giz de cera (para fazer os detalhes dos olhos) 

 
Justificativa: 

Sabemos que a primeira infância marca as primeiras rupturas na vida da criança; 
como tal, é um momento em que sua cognição se expande, necessitando 
constantemente de estímulos e novos saberes.  
Neste sentido, as cores são tão necessárias quanto as palavras para o 
estabelecimento da comunicação na longa jornada do conhecimento.  
 

Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Identificar, conhecer e nomear as cores;  
➢ Desenvolver a imaginação e a capacidade de abstração e interpretação; 
➢ Aumentar o vocabulário; 
➢ Desenvolver o raciocínio lógico.  

 
Desenvolvimento da atividade: 

Antes de iniciar a atividade, assista ao vídeo com a explicação da tia Fran, 
disponível em: https://youtu.be/V-SnX_KBXw4 
Depois de assistir ao vídeo, escolha um dos modelos abaixo para desenvolver 
com a criança. 
 
Se você escolher a atividade da Imagem 1, pinte a mão da criança de amarelo 
e carimbe na folha branca. Espere secar e faça os outros detalhes do pintinho. 
 
Se você escolher a atividade da Imagem 2, contorne a mão da criança com a 
canetinha ou o lápis. Depois, desenhe as patas, o bico e os olhos do Pintinho. 

https://youtu.be/V-SnX_KBXw4


Com o Pintinho pronto, cantem a música “MEU PINTINHO AMARELINHO", do 
Bob Zoom, disponível em https://youtu.be/NGYh8Lv56oc 
 
 
IMAGENS – Modelos de Pintinho Amarelinho  
          
Imagem 1:           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 2:  

https://youtu.be/NGYh8Lv56oc

