
 

 
 
 

 
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.  
  

  
ATENÇÃO, CRIANÇA, PARA AS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS:  
Querida criança, abaixo você encontrará duas sugestões de CONTEÚDOS e suas 
respectivas atividades – PROFISSÕES e EDUCAÇÃO FÍSICA. 
Faça as duas atividades com carinho e dedicação! 
 
 
 
Conteúdos do dia: Profissões (página 2) e Educação Física (página 7)   
Professoras: Yasmin e Vanessa 
Professora de Educação Física: Joseane Padoan 
 
 
DATA: 04/05 (Segunda-feira)  
 
 
 
 
 



PROFISSÕES – DIA DO TRABALHO 
Professoras: Yasmin e Vanessa  

 
  

Atividade: Qual é o profissional? 
  
Justificativa: 
A criança desde muito cedo apresenta grande interesse pela vida do adulto. E 
desse modo, as profissões aparecem com frequência em suas brincadeiras de faz-
de-conta. Explorar esse tema dentro do ambiente escolar é muito importante 
porque possibilita que a criança conheça a diversidade de profissões e suas 
contribuições para nossa sociedade. Além de, também, colaborar para que a 
criança desenvolva atitudes de respeito e cooperação com as pessoas em suas 
diferentes funções. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Desenvolver a linguagem oral e ampliar o vocabulário; 
➢ Conhecer algumas profissões e sua importância na sociedade; 
➢ Despertar a curiosidade das crianças com relação à profissão de seus pais;    
➢ Desenvolver a percepção auditiva e visual da criança. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Papai/Mamãe, primeiramente é importante que converse com a criança sobre 
algumas profissões e digam que esse termo se refere ao trabalho que as pessoas 
exercem.  
Explique que as crianças não podem trabalhar agora, mas quando crescem e se 
tornam adultas (como o papai e a mamãe), terão que trabalhar e escolher uma 
profissão.  
Em seguida, reforce quais são os profissionais que estão, de alguma forma, 
presentes em suas atividades diárias. 
Após essa conversa, mostre as imagens (Imagem 1 a Imagem 7) que representam 
alguns profissionais muito importantes para todos nós. Nomeiem cada um deles e 
depois diga que vão brincar de adivinhar “qual é o profissional”.  
Leia cada uma das perguntas (disponibilizadas abaixo – página 3) quantas vezes 
for necessário e proponha que a criança, visualizando as imagens, identifique o 
profissional correspondente. 
 
Sugestão: Papai / Mamãe, após a realização da atividade, converse com a criança 
sobre sua profissão. Ela vai adorar saber mais um pouquinho sobre você. 
Dependendo da profissão, vocês podem até brincar de faz-de-conta. Divirtam-se! 
 
 
 
 
 



Perguntas: 
 
1 – Qual é o profissional que está pronto para apagar o fogo? 
 
2 – Qual é o profissional que ensina às crianças na escola? 
 
3 – Qual é o profissional que cuida dos dentinhos das pessoas? 
 
4 – Qual é o profissional que entrega cartas/correspondências nas casas das 
pessoas? 
 
5 – Qual é o profissional que cuida das ruas para que elas estejam sempre 
limpinhas? 
 
6 – Qual é o profissional que cuida da saúde das pessoas? 
 
7 – Qual é o profissional que protege as pessoas nas ruas? 
 
 
 
 
 
 
Imagem 1: Bombeiro  
 

 
 
 



Imagem 2: Professora 
 

 
 
 

Imagem 3: Dentista  
 
 

 



Imagem 4: Carteiro 
 

 
 
 
 
 

Imagem 5: Gari 
 

 
 



Imagem 6: Médico 
 

 
 
 
 
 
Imagem 7: Policial 
 

 



EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseana Padoan  

 
  

Atividade: Pega bexiga 
  
Material necessário:   
➢ Uma bexiga (se não tiver, substitua por um saquinho plástico) 

 
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 também podem auxiliar a criança a 
desenvolver os sentimentos e motivações.  
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 

• Estimular a percepção corporal; 
• Desenvolver a habilidade cognitiva e psicomotora; 
• Ampliar as capacidades perceptivas; 
• Desenvolver a capacidade de cuidar de outros. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Para as atividades de Educação Física, sempre será necessário a presença e 

participação de ao menos um adulto.  

 
Essa atividade é muito simples e divertida! Pode ser feita por apenas duas ou 
muitas pessoas ao mesmo tempo. 
Combina-se previamente com a criança um sinal para o início. Pode ser "1, 2, 3 e 
já!"  ou até mesmo uma palavra: "Equipe" (pode-se até mesmo usar a imaginação 
com uma palavra que a criança goste). 
Dado o sinal, um participante joga a bexiga para o alto em direção a outro 
participante, que tentará pegá-la antes de cair no chão!  
Boa diversão! 
 
 


