
 

 
 
 

 
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: Artes / Dia das Mães    
Professoras: Yasmin e Vanessa 
 
 
DATA: 08/05 (Sexta-feira)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTES / DIA DAS MÃES 
Professoras: Yasmin e Vanessa 

 
Atividade: Homenagem às nossas queridas Mães 
 
Material necessário para a atividade:  
➢ Folha branca ou colorida 
➢ Caneta, lápis de cor ou giz de cera 
➢ Tinta (opcional) ou qualquer outro material que desejarem 

 
Justificativa: 
O Dia das Mães é comemorado sempre no segundo domingo do mês de maio; 
porém, não somente neste dia devemos homenageá-la, mas em todos os dias 
do ano. 
 
Objetivos: 
➢ Reconhecer a importância da figura da mãe no desenvolvimento humano; 
➢ Estabelecer e ampliar as relações familiares e homenagear as mães; 
➢ Valorizar o seu esforço, amor e dedicação de todos os dias; 

 
Desenvolvimento da atividade: 
O dia das mães está chegando e nada melhor do que compartilharmos 
momentos, lembranças e construirmos novas memórias. Esse dia torna-se ainda 
mais especial, quando construímos e reconstruímos laços afetivos com nossos 
filhos, por isso a atividade de hoje, apesar de simples, será um momento de 
diversão, amor, interação e que trará boas recordações. 
Iremos construir um cartão bem bonito! Sigam os passos abaixo: 
 
Passo 1: Dobre a folha escolhida ao meio.  
Passo 2: Em seguida abra a folha e, em um dos lados, a mamãe deverá 
posicionar sua mão em cima da folha e fazer o contorno dela utilizando caneta 
ou lápis.  
Passo 3: Agora chegou a sua vez! Do outro lado da folha, posicione a sua 
mãozinha e peça a mamãe que a contorne também.  
Passo 4: Depois coloram e enfeitem da maneira que acharem melhor. Usem a 
criatividade e a imaginação. 
 
Sugestão: Caso precisem de inspiração, oferecemos alguns modelos abaixo, 
em anexo (página 3) 

 

Para refletir! 
Por algum tempo essas mãozinhas terão tamanhos diferentes, mas um dia isso 
ficará pra trás e este momento marcado para sempre em seus corações.  
Estejam juntos! E não se esqueçam de colocar a data no cartão que vocês 
construíram. 



Sugestão de Vídeo: O vídeo de hoje é para a mamãe. Uma homenagem de nós, 
professoras, e toda a equipe para você!  
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4VcT7xEoAbM  
 
 
Algumas sugestões – MODELOS: 

 

               

                     

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4VcT7xEoAbM

