
 

 
 
 

 
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MATERNAL III 
  
  

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 3)   
Professoras: Letícia e Fernanda 
Professora de Educação Física: Joseane Padoan 
 
 
DATA: 04/05 (Segunda-feira)  
 
 
 
 
 



PROFISSÕES – DIA DO TRABALHO 
Professoras: Letícia e Fernanda  

 
 Atividade: Conhecendo sobre algumas profissões 
  
Material necessário: 
➢ Materiais diversos e brinquedos que possam ser encontrados em casa e que 

façam referência a algumas profissões. 
 
Justificativa: 
Sonhar e fantasiar a vida (sua ou de outros) é parte integral do ser criança. Faz 
parte do processo de construção da própria identidade no meio de tantas outras 
que nos cercam.  
Dentro desse contexto, as profissões ocupam uma parte especial no imaginário 
infantil. Queremos apresentar e trabalhar algumas profissões ressaltando sua 
importância para a sociedade. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Desenvolver linguagem oral  
➢ Estimular a capacidade interpretativa, a criatividade e imaginação  
➢ Conhecer e valorizar os diversos tipos de profissões 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Antes de iniciarem a atividade do dia, assistam ao vídeo explicativo da professora. 
Disponível em: https://youtu.be/BBlt4hEnI5g 
Você sabia que dia 1º de Maio é comemorado o dia do trabalho?  
O papai e a mamãe trabalham? Você sabe que profissão exercem?  
Que tipos de profissões você conhece?  
Converse com sua família sobre as profissões que eles atuam e outras possíveis. 
 
Em seguida, assista a mais um vídeo sobre profissões. Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=Sa4UURwodzA&t=3s 
 
Que tal agora brincarmos de faz-de-conta? Vamos montar alguns cantinhos das 
profissões? Peça ajuda a um adulto para encontrar os materiais e os brinquedos 
necessários para a construção desses cantinhos. 
 
Algumas sugestões para os cantinhos: 
- Cabelereiro: um secador, uma escova de cabelo, pente... 
- Médico: termômetro, caixas de remédio, estetoscópio... 
- Dentista: escova de dente, roupa branca... 
- Chef de cozinha: panelas, colheres, avental... 
- Professor:  mini lousa, giz, caderno... 
- Cantor/apresentador/músico: microfone, instrumentos musicais... 
- Veterinário: Bichinhos de pelúcia ou plástico... 

https://youtu.be/BBlt4hEnI5g
https://www.youtube.com/watch?v=Sa4UURwodzA&t=3s


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 terá que pegá-la antes de cair no chão!  
 
Desafio da professora: 
Para deixar a atividade mais divertida e competitiva, tentem da seguinte forma: 
Dê uma bexiga para cada participante. 
Dado o sinal, cada um dos participantes joga a sua própria bexiga para o alto e, 
trocando de lugar com outro participante (um vai para o lugar do outro), tenta pegar 
a bexiga antes de cair no chão! (Olhar as imagens disponíveis abaixo). 
 
Boa diversão! 
 



Imagens / Modelo: 
 
  


