
 

 

 

 

 

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.  

  

  

 

Conteúdo do dia: Dia das Mães    

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

 

DATA: 08/05 (Sexta-feira)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIA DAS MÃES 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Dia das Mães 

 

Material necessário para a atividade:  

➢ Folha colorida 

➢ Tesoura 

➢ Giz de cera ou lápis de cor 

➢ Materiais diversos para enfeitar  

 

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: 

Você sabe que dia está chegando? Acertou se você disse o Dia das Mães! 

O segundo domingo de maio é o dia delas. Esta é uma data muito especial, pois 

a mamãe tem um papel fundamental na sua educação: ela te dá carinho, amor, 

cuidado e proteção. Ela ensina, corrige, brinca e se preocupa com você. 

Tenho certeza que a vida dela também é mais feliz por você existir. Então, que 

tal homenagear a mamãe hoje? Siga os passos abaixo: 

 

Passo 1: Use uma folha colorida (de preferência a cor favorita da mamãe). 

Passo 2: Com a ajuda de um adulto, dobre a folha ao meio e risque o molde da 

sua mão nela.  

Mas atenção para que o dedo polegar fique rente a dobra do papel.  

Passo 3: Feito isso, recorte no meio e formará um coração.  

Passo 4: Dentro das mãozinhas desenhe algo que você gostaria de dar de 

presente para a mamãe e enfeite como preferir. Você pode usar cola colorida, 

glitter, brocal, adesivos...  

Abuse da criatividade! 

 

MODELOS: Figura 1 e 2 disponíveis abaixo (página 3) 

 

Sugestão de Vídeo: O vídeo de hoje é para a mamãe. Uma homenagem de 

nós, professoras!  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=E4BViv86BcM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E4BViv86BcM


MODELOS: 

 

 

FIGURA 1 

 

 
 

 

 

FIGURA 2 


