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MATERNAL II 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 

Querida família! 

 

Iniciamos mais um período de estudos on-line.  

Esperamos que vocês tenham recarregado as energias durante esses dias 

e estejam dispostos a aprender ainda mais a partir de agora e se divertir. 

Continuem atentos: 

  

  

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  

➢ A partir de agora, todos os dias serão disponibilizados vídeos 

explicativos da professora regente, para aumentar a interação entre ela e 

as crianças.  

➢ Além disso, alguns dias da semana, teremos duas atividades propostas 

para serem realizadas: 1 (uma) referente a uma disciplina especializada e 1 

(uma) referente a conteúdos passados pela professora regente. 

➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

05/06/20 

MATERNAL II 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

LITERATURA E ARTES 
Tema especial: 05/06 – DIA DO MEIO AMBIENTE 

Professoras: Yasmin e Vanessa 

 

 

Atividade: Pintura e colagem direcionada 

 

Livro: A Sementinha que não queria nascer 

 

Material necessário:  

✓ Folha branca 

✓ Caneta ou lápis 

✓ Papel verde e marrom para colagem 

✓ Tinta verde e marrom 

✓ Algodão 

✓ Prendedor de roupa 

✓ Folhas naturais. 

 

Justificativa:  

Cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade atribuída a todos nós. 

Assim, essa consciência deve ser despertada ainda na infância.  O planeta 

precisa da nossa colaboração diária.  

A comemoração da data busca conscientizar as pessoas sobre o respeito 

e a importância de preservar os recursos naturais, que até então eram 

considerados, por muitos, inesgotáveis. 

 

Objetivos:   

✓ Desenvolver o gosto por histórias; 

✓ Conscientizar os alunos sobre a importância do meio ambiente; 

✓ Valorizar e respeitar a natureza; 

✓ Estimular a imaginação e a criatividade; 

✓ Explorar diferentes materiais; 

✓ Desenvolver a coordenação motora fina. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Atenção!  

Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda são fundamentais para a 

realização das atividades.  
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Antes de iniciarem a atividade, assistam ao vídeo da professora com uma 

linda contação de história, disponível em: https://youtu.be/cjbxYBAfgjU 

 

Depois de assistirem ao vídeo, o papai ou a mamãe deverá desenhar uma 

árvore numa folha branca.  

A seguir, deixamos 3 sugestões de técnicas de artes que podem ser 

utilizadas para realizar essa atividade. Escolham a que quiserem! 

Obs.: Caso desejem, podem utilizar duas técnicas: pintura com algodão 

(caule) e colagem de folhas (copa), por exemplo.  

Sejam criativos e divirtam-se!!! 

 

Técnicas de Artes sugeridas: 

1) Se você mora perto de um parque ou praça, colete cascas de árvores e 

folhas secas para fazer colagem. 

 

2) Você pode escolher utilizar o prendedor de roupa, o algodão e tinta guache 

para pintura.  

 

3)  Colagem com papel picado (ou bolinhas de papel crepom). 

 

Complementação: 

Para finalizar nossa atividade, assista ao vídeo musical sugerido em: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=ORB69mopVrU& 
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