
 

 
 
 

 
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: Brincadeiras e Movimento 
Professoras: Yasmin e Vanessa 
 
 
DATA: 15/05 (Sexta-feira)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRINCADEIRAS E MOVIMENTO 
Professoras: Yasmin e Vanessa  

  
Atividade: Acerte o alvo 
 
Material Necessário:  

➢ Um recipiente com profundidade (vasilhas de plástico, balde, cestos de 
roupa...) 

➢ Bambolês 
 

Justificativa:  

Os jogos e brincadeiras visam trabalhar de forma lúdica e de vivência estimular o 
raciocínio lógico, a criatividade, noções de espaço. Além disso, os jogos 
proporcionam e auxiliam o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, e 
principalmente respeito com os demais participantes. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta aula são: 
➢ Desenvolver percepções visuais e táteis; 
➢ Trabalhar a habilidade de realizar movimentos de preensão, encaixe e 

lançamento; 
➢ Ampliar as possibilidades de manuseio dos diferentes materiais e objetos; 
➢ Desenvolver noções do esquema corporal; 
➢ Ampliar possibilidades expressivas do próprio movimento utilizando gestos 

diversos e o ritmo corporal em brincadeiras, danças e jogos de maneira 
espontânea e dirigida; 

➢ Desenvolver controle do movimento, aperfeiçoando seus recursos de 
deslocamento; 

 
Desenvolvimento da atividade: 

Para o desenvolvimento das atividades, é necessária a presença e participação 

de um adulto, constantemente. 

 

Hora de brincar! A brincadeira de hoje é divertida, ela se chama “acerte o alvo”. 
Fiquem bem atentos! 
Escolha um lugar confortável e que tenha espaço para que você consiga se 
movimentar com facilidade.  
Papai/ Mamãe, disponibilize uma vasilha ou um balde vazio e uma bolinha.  
Em seguida, posicione o objeto distante de você e tente acertar dentro do balde. 
À medida que for acertando, vá aumentando a distância, para aumentar o desafio. 
Quanto mais distante, mais divertido será! 
Logo abaixo, estão disponíveis algumas sugestões de como preparar o ambiente. 
Inspire-se e divirta-se. 
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