
 

 
 
 

 
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MATERNAL II 
  
  

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  
Professoras: Yasmin e Vanessa 
 
 
 
DATA: 30/04 (Quinta-feira)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORES 
Professoras: Yasmin e Vanessa  

  
Atividade: Revisando as cores AMARELA e VERMELHA através da culinária – 
Salada de Frutas  
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Desenvolvimento da atividade: 

Atenção! Para esta atividade, em especial, a presença e ajuda do Papai ou da 

Mamãe é fundamental. 

 

Nós já trabalhamos com as cores AMARELA e VERMELHA. Conversamos 
também sobre alguns objetos e frutinhas que representam essas cores. Vocês 
se lembram de algumas frutinhas que são AMARELAS ou VERMELHAS?  
Entre as frutinhas AMARELAS nós temos o abacaxi, o melão, a banana, a 
manga... E entre as VERMELHAS? A maçã, a melancia e o morango. 
Perceberam em quantas frutinhas deliciosas podemos encontrar essas cores? 
Agora me diga: De qual delas você gosta mais? 
Que tal juntarmos algumas delas (disponíveis na sua casa) e prepararmos uma 
salada de frutas bem gostosa e saudável? Para isso, vocês podem utilizar uma 
receita. Deixamos uma bem fácil e rápida para ajudar. Aproveitem juntos! 
 
Complementação: 

Para deixar esse momento mais divertido, assistam ao vídeo sobre as deliciosas 
e saudáveis frutinhas. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LM_G8Stwm50 

Justificativa: 

Nós já falamos que as cores estão 
presentes em tudo que nos cerca. Isso se 
aplica à nossa alimentação. Hoje, 
oferecemos uma forma divertida e útil para 
estimular a criança e contribuir para seu 
aprimoramento motor e cognitivo, entre 
outras funções.  

Objetivos: Alguns objetivos a serem 

alcançados são: 

➢ Desenvolver percepções visuais e 
táteis 

➢ Identificar, nomear e reconhecer a 
cor vermelha e amarela 

➢ Manusear diferentes materiais 
➢ Aprender por meio da ludicidade 
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RECEITA DE SALADA DE FRUTAS 

FRUTAS AMARELAS E VERMELHAS 

 


