
 

 
 
 

 
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: Corpo Humano / Grandezas e Medidas  
Professora: Franciane 
 
 
DATA: 07/05 (Quinta-feira)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORPO HUMANO 
Professora: Franciane  

 

  
Atividade: Comparar o corpo e o tamanho (altura) dos membros da família 
(maior/menor)  
 

Material necessário:  

➢ Fita métrica OU barbante OU   similar 
➢ Fita adesiva OU caneta 
➢ Papel em branco  
➢ Se possível, uma fotografia de cada pessoa da família (casa) 

  
Justificativa: 

Promovendo o conhecimento do ser humano e ensinando-o sobre seu corpo, 
sobre as diferenças em relação ao corpo “do outro" e, indiretamente introduzindo  
informações  sobre identidade e diferenças raciais, conseguimos além de 
permitir a abordagem de temas como saúde e higiene pessoal, suprir também a 
curiosidade  natural que as crianças têm sobre o tema.  
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são:  
➢ Ensinar sobre as diferentes funções do corpo humano; 
➢ Conhecer o próprio corpo e suas diferenças em relação ao corpo do outro; 
➢ Familiarizar - se com as noções de grandezas e medidas (comprimento) 

tomando como referência a altura. 
 

Desenvolvimento da atividade: 

Atenção! 

Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda é fundamental para a realização 

das atividades. 

 
Com o barbante (ou similar) meça o comprimento da criança e corte este pedaço. 
Faça o mesmo com os outros membros da família. Depois, compare os tamanhos, 
reforçando os termos MAIOR e MENOR. 
 
Obs.: Caso use a fita métrica, marque os tamanhos numa folha e mostre essa 

diferença posicionando os familiares ao lado da criança.  

 
Sugestões da professora: 

1 - Você também pode marcar essa altura numa parede (ou porta), escrever a 
data e o nome do “dono" dessa marcação. Faça as marcações regularmente para 
que a criança perceba o crescimento ao longo do ano. 
 

 



2 – Em uma folha, ou cartolina colorida, utilize uma foto de cada membro da família 
para que a criança associe quem é o MAIOR e o MENOR da família, como na foto 
abaixo (modelo): 
 

 
 

Complementação: 

Para complementar nosso aprendizado, assistam ao vídeo “Mexo o meu corpo” 
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1rvR3Gv5egQ  
 

https://www.youtube.com/watch?v=1rvR3Gv5egQ

