
 

 
 
 

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 – ARTES/ MEMÓRIA E ATENÇÃO e EDUCAÇÃO FÍSICA. 
Faça as duas atividades com carinho e dedicação! 
 
 
 
Conteúdos do dia: Artes/ Memória e Atenção (página 2) e Educação Física 
(página 4)   
Professoras: Letícia e Fernanda 
Professora de Educação Física: Joseane Padoan 
 
 
DATA: 11/05 (Segunda-feira)  
 
 
 
 
 



ARTES/ MEMÓRIA E ATENÇÃO 
Professoras: Letícia e Fernanda  

  
Atividade: Telefone sem fio  
  
Material necessário:  
➢ 2 copos descartáveis ou 2 potes de iogurte 
➢ Fita para decorar (opcional) 
➢ Barbante no comprimento que você quiser 
➢ Palitinho de dente 
➢ Tesoura 
➢ Agulha grossa para furar o copo  

 
Justificativa: 
O Telefone sem fio é uma tradicional brincadeira popular, antiga, mas não se sabe 
ao certo a sua origem. É possível que coincida com a popularização do telefone, 
no fim do século XIX. Nessa época, a conexão era instável, e o som transmitido 
sofria interferências e ruídos, tornando frequentes os problemas de comunicação. 
Como na brincadeira a mensagem é passada de uma criança para outra 
oralmente, e sem um fio, imagina-se que o nome da brincadeira venha daí. 
O jogo é simples, porém estimula partes importantíssimas do desenvolvimento 
infantil e ensina a criança, desde cedo, a lidar e aceitar as regras. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Estimular a concentração e a criatividade; 
➢ Desenvolver a atenção e a memória; 
➢ Aumentar a capacidade de audição; 
➢ Trabalhar a aceitação de regras; 
➢ Apresentar brincadeiras antigas; 
➢ Construir um brinquedo novo; 
➢ Melhorar a oralidade. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Você conhece a brincadeira chamada de telefone sem fio? Já escutou falar sobre 
ela? Já se divertiu com ela? 
O resultado desta brincadeira é muito legal, pois o telefone sem fio imitará uma 
ligação de telefone real. Isso mesmo! Os copos e o barbante permitirão a 
comunicação à distância.  
Hoje iremos construir este brinquedo juntos. Animados? Então vamos lá! 
 
Antes de começar a construção você poderá assistir ao vídeo abaixo para auxiliá-
lo na realização do telefone sem fio: 
https://www.youtube.com/watch?v=PArIr5GtEvQ&feature=youtu.be 
 
Agora que já assistiu ao vídeo, continue atento e siga os passos abaixo: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PArIr5GtEvQ&feature=youtu.be
about:blank


Passo 1: Fure dois copos descartáveis ou dois potinhos de iogurte. Para isto, peça 
ajuda ao adulto que estiver com você.  
Passo 2: Use uma agulha grossa para fazer os furos. Ao terminar de furar, passe 
o barbante pelo buraco.  
Passo 3: Amarre um pedacinho do barbante em um palito para que o fio fique 
preso. É importante frisar que, para amarrá-lo, o palito deve estar na horizontal. 
Veja como ele deve ficar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prontinho! Feito isso o seu telefone sem fio estará pronto. Agora chame um adulto 
para brincar com você. Espero que tenham gostado!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

        


