
 

 
 
 

 
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: ARTES    
Professoras: Letícia e Fernanda 
 
 
DATA: 15/05 (Sexta-feira)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTES 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Arte com rolinhos de papel higiênico 
 

Material necessário: 

➢ Folha branca  
➢ 2 ou 3 rolinhos de papel higiênico  
➢ Folha colorida 
➢ Cola e tesoura (sob supervisão de um adulto) 

 
Justificativa: 

A arte e seus elementos estão presentes na vida das crianças: nas cores, imagens, 
em um quadro, nas ruas... É de extrema importância estimular o gosto, o cuidado 
e o respeito pelo processo de produção e criação. 
O pensamento, a imaginação, a sensibilidade e a cognição da criança devem ser 
trabalhados de forma integrada e visando favorecer o desenvolvimento das suas 
capacidades criativas. 

 

Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Estimular o aproveitamento de materiais recicláveis 
➢ Desenvolver a criatividade e a imaginação 
➢ Trabalhar a coordenação motora fina 

 
Desenvolvimento: 

Que tal construir um quadro feito com rolinhos de papel higiênico? Assista ao vídeo 
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fuSPrVa8Oh8 
Após assistir, siga as instruções abaixo: 
 

1) Com a ajuda de um adulto recorte cada rolinho em 5 partes.  
2) Depois de recortado, amasse os rolinhos com formatos de figuras 

conhecidas: triângulos, quadrados, círculos, corações... 
3) Em seguida pegue uma folha branca e passe cola branca nela toda 
4) Coloque mais um pouco de cola em um potinho, à parte, e vá molhando o 

rolinho na cola e colando-o na folha branca.  
Atenção! Faça isso até preencher todo o papel e espere secar.  

5) Em seguida, pegue algumas folhas coloridas e recorte-as em pedaços. 
Amasse-os e coloque dentro dos rolinhos.  
 
 
Imagens - Modelos disponíveis abaixo 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fuSPrVa8Oh8



