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MATERNAL II 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Esta semana teremos uma NOVIDADE: O Dia do Amigo está próximo e 

seria muito triste passar essa data longe nos nossos amigos da escola, não é 

verdade? Então faremos um encontro on-line: o ENCONTRO DA AMIZADE. Ele 

acontecerá na próxima quinta-feira, dia 16/07 às 17h. 

Informações específicas sobre este encontro no site da escola (ALUNO – 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES ENCONTRO ON-LINE).  

Por favor, para a realização das atividades semanais, permaneçam atentos 

às orientações abaixo: 

   

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

atividades propostas.  

➢ Assistam, todos os dias, aos vídeos explicativos da professora regente, 

para aumentar a interação 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.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

FORMAS GEOMÉTRICAS  
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Triângulo 
 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade (ou folha branca) 

✓ Caneta (se precisar desenhar as formas geométricas) 

✓ Giz de cera azul 
 

Justificativa:  

As formas geométricas estão presentes no cotidiano das crianças desde 

muito cedo, mesmo que indiretamente. Por isso, torna-se fundamental propiciar 

a ela visualizar, explorar e manusear os diversos objetos que compõem o 

universo das formas, possibilitando que o aluno as identifique, a fim de que possa 

perceber as características de cada uma e desenvolver sua percepção visual. 
 

Objetivos: 

✓ Identificar o triângulo 

✓ Ampliar o vocabulário 

✓ Desenvolver a atenção e a percepção visual 
 

Desenvolvimento da atividade: 

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

a realização das nossas atividades. 
 

Antes de iniciar a atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/NrnxFqHT5GM 
 

Agora que vocês já assistiram ao vídeo, sigam os passos abaixo:  

1 – Papai/mamãe, escolha os objetos que serão utilizados na atividade e 

disponha-os ao alcance da criança. 

2 – Hoje nós aprendemos um conteúdo novo: o triângulo. Você sabe quantos 

lados ele tem?  Acertou quem disse três lados. 

3 – Na folha de atividade abaixo, identifique onde estão os triângulos. 

4 – Imprima a folha para realizar a atividade (se não tiver como imprimir, 

peça ao papai ou à mamãe que desenhe as figuras em uma folha branca).  

5 – Identifique novamente os triângulos e, assim que os encontrar, colora-os 

com o giz de cera azul. Vamos lá? 

 

Complementação: 

Vamos assistir a um vídeo sobre o triângulo? Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=zrB1ehdLJTI 

 

https://youtu.be/NrnxFqHT5GM
https://www.youtube.com/watch?v=zrB1ehdLJTI
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IDENTIFIQUE OS TRIÂNGULOS E COLORA-OS DE AZUL. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTE BASTANTE ATENÇÃO E FAÇA COM CARINHO. 

VOCÊ CONSEGUE, MEU AMOR! 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: Passa linha 

 

Material necessário:  descrição abaixo, específica para opção escolhida 

 

Justificativa:   

A função de escrever, fazer desenhos, pinturas, colagens, recortar papel e 

fazer traçados em folhas são apenas algumas atividades que podem ser feitas 

graças à coordenação motora fina. Ela é responsável pelo trabalho de pequenos 

músculos, localizados, principalmente, nas mãos e nos pés.  

 

Objetivos:    

✓ Estimular a coordenação motora 

✓ Permitir o controle de movimentos específicos para realizar determinadas 

atividades 

✓ Expandir o desenhar, o pintar e o manusear pequenos objetos 

✓ Desenvolver movimentos mais precisos e delicados 

✓ Trabalhar habilidades específicas 

✓ Estimular movimentos corporais diversos e o ritmo corporal 

✓ Propor um momento divertido para toda a família 

✓ Estimular a interação, atenção e concentração 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Nossa proposta hoje oferece três opções de atividades. Escolha a que for 

mais adequada para você! 

 

Opção 1: No papelão ou prato de isopor 

✓ Papelão (e/ou prato de isopor) 

✓ 1 caneta para fazer furos 

✓ Lã ou barbante 
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Opção 2: Com macarrão 

✓ 1 pedaço de papelão 

✓ Cola branca para colar os macarrões 

✓ Cadarços ou lã (pode ser barbante)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opção 3: Leão 

✓ Caneta para fazer os furos 

✓ Papel colorido e canetinha para desenhar o leão 

✓ Agulha grossa (sob supervisão constante de um adulto)  

 

              

 

 


