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MATERNAL II 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Esta semana teremos mais uma NOVIDADE: O ENCONTRO COM OS 

AVÓS. Ele acontecerá na próxima quinta-feira, dia 23/07 às 17h. 

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

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS e/ou 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 
 

CONCEITOS MATEMÁTICOS  
Professora: Yasmin 

   

Atividade: CHEIO x VAZIO 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade (disponibilizada abaixo) 

✓ Giz de cera amarelo 

✓ Canetinha e folha branca (opcionais) 

 

Justificativa:  

Desde a educação infantil, os conceitos matemáticos que envolvem 

Grandezas e Medidas estão presentes no cotidiano das crianças, visto que, em 

todo tempo manuseiam objetos de diferentes tamanhos, formas, medidas e 

pesos.  

Desta forma, torna-se fundamental trabalhar conteúdos que contribuam de 

forma significativa para a compreensão das características dos objetos à sua 

volta.  

 

Objetivos: 

✓ Identificar objetos que estão cheios e os que estão vazios; 

✓ Ampliar o vocabulário; 

✓ Desenvolver a atenção e a percepção visual; 

✓ Desenvolver coordenação motora. 

 

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/HhUC2vE9PFg 

 

Hoje é dia de aprender coisas novas. Com o vídeo assistido, descobrimos 

os conceitos cheio e vazio.  

Agora chegou a sua vez.  Na folha de atividade abaixo, identifique os 

objetos que estão cheios e os que estão vazios. Em seguida, colora os que estão 

CHEIOS com o giz de cera amarelo. Vamos lá? 

 

Obs.: Caso vocês não tenham impressora, peça à mamãe que desenhe os 

objetos para você em uma folha branca ou busque a matriz impressa na escola. 

https://youtu.be/HhUC2vE9PFg


                                                                       

 

 IDENTIFIQUE OS OBJETOS QUE ESTÃO CHEIOS E COLORA-OS  

COM GIZ DE CERA AMARELO 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: Brincando de Basquete 

 

Material necessário:   

✓ Baldes (ou caixas) para receber as bolas 

✓ Bolas que tiver em casa (em tamanho compatível com os baldes) 

✓ Escada, cadeira ou mesa para aumentar a altura do arremesso 

 

Justificativa:   

            As situações vividas pelas crianças, especialmente dos 0 aos 6 anos, fazem 

muita diferença para a formação de seu corpo, seu pensamento e suas emoções. Por 

isso, os primeiros anos de vida precisam ser muito bem aproveitados.        

           A garantia de um pleno desenvolvimento preceptivo motor por parte da 

criança, oferecerá condições para favorecer o amadurecimento e depuramento 

de suas estruturas cognitivas. É pelo comportamento perceptivo-motor que a 

criança aprende o mundo do qual faz parte.  

 

Objetivos:    

✓ Desenvolver habilidades de controle de objeto, noções de precisão e 

concentração; 

✓ Ensinar sobre estado de alerta, lateralidade/bilateralidade; 

✓ Trabalhar noção de espaço e tempo, entre outros.       

 

Desenvolvimento da atividade:   

Nossa atividade de hoje, envolve muita movimentação. Precisamos nos 

movimentar sempre para manter nosso corpo saudável. Sem falar que é sempre 

muito gostoso! 

Por isso, papai/mamãe, vamos inserir várias formas de executar a 

atividade, em progressão, sendo que sempre no início e no final, é interessante 

deixar a criança arremessar livremente. Com o balde no chão, oriente a criança 

a segurar a bola e executar as ações abaixo como sugerido. 

 

✓ Arremesso livre 

✓ Arremesso com a mão direita 

✓ Arremesso com a mão esquerda 

Obs.: o mesmo número feito com a mão direita 

 

✓ Segurando com as duas mãos simultaneamente 
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✓ Aumentar a distância entre a criança e o balde para arremessar livremente 

 

✓ Agora, com o balde em cima de uma cadeira, depois sobre uma mesa para 

aumentar a altura e, consequentemente, o grau de dificuldade.  

Obs.: Caso tenha escada em casa, é a hora de usá-la! 

 

Abaixo, algumas imagens para inspirá-los. 

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Vamos lá! 

Você consegue! 

 


