
 

 
 
 

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: Educação Física   
Professora de Educação Física: Joseane Padoan 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan  

  
Atividade: Estímulo Sensorial 
  
Material necessário:   
➢ Brinquedinhos diversos 
➢ 1 bacia (ou outro recipiente similar) 
➢ Espuma de barbear  
➢ Tinta guache (ou corante), se desejar 

 
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. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Desenvolver a expressão corporal; 
➢ Auxiliar no processo de aprendizagem; 
➢ Incentivar e trabalhar o estímulo sensorial. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Atenção! Para as atividades de Educação Física, sempre será necessário a 

presença e participação de ao menos um adulto.  

 
Papai/Mamãe, coloque brinquedinhos pequenos dentro de uma bacia. Acrescente 
espuma de barbear dentro da bacia e, se desejar, pode colocar corante ou tinta 
guache também. 
Obs.: A ideia é a criança ir pegando e sentindo todos os brinquedinhos que estão 
junto com a espuma. É uma atividade muito gostosa e divertida. 
 
Mas atenção! 

Algumas crianças podem ter, no início, certa dificuldade a tocar os brinquedinhos 

por causa dessa textura mais “escorregadia"; respeite o limite da criança, mas 

estimule o contato mesmo assim. 

O estímulo sensorial é fundamental. Além das descobertas e vivências 

incentivadas, podemos evitar a hipersensibilidade futura a texturas e restrição 

alimentar, dentre outras. 

 
Dica da professora: 
Suja um pouquinho? Sim! Mas depois é só tomar um banho gostoso e está tudo 
certo! Se preferir, desenvolva a atividade debaixo do chuveiro! Vamos brincar!!!! 
 
IMAGENS ILUSTRATIVAS DISPONÍVEIS ABAIXO 



IMAGENS ILUSTRATIVAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

        


