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MATERNAL II 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

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. 

➢ Para a realização de algumas atividades diárias disponibilizamos matrizes. 

Todas elas precisam ser arquivadas para entrega à professora no retorno das 

aulas presenciais.  

➢ As matrizes estão sendo disponibilizadas no site e na escola. Se vocês não 

têm como imprimi-las em casa, por favor, fique à vontade para buscá-las 

(verifique horário junto à coordenação). 

➢ Sempre coloque o nome da criança na atividade, em letra PALITO, 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 e Vazio – Identificação 

 

Material necessário: 

✓ Folha branca 

✓ Revista ou Jornal 

✓ Canetinha 

✓ Cola branca 

 

Justificativa:  

Desde a educação infantil, os conceitos matemáticos que envolvem 

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

manuseiam objetos de diferentes tamanhos, formas, medidas e pesos.  

Por isso, torna-se fundamental trabalhar conteúdos que contribuam de forma 

significativa para a compreensão das características dos objetos que estão a sua 

volta. 

 

Objetivos: 

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

✓ Compreender as noções de Medidas e Grandezas; 

✓ 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/NNAp3ouDf6E 

 

Já aprendemos sobre o conceito de “cheio e vazio”, estão lembrados? 

Chegou a hora de recordarmos um pouco sobre o assunto. Logo abaixo, na 

imagem 1, vocês encontrarão um modelo de como a atividade deverá ser 

realizada. Por isso, prestem bastante atenção nos passos a seguir: 

 

1 – Peça um adulto que imprima a folha de atividade que está disponível. 

Obs.: Caso não seja possível, desenhe em uma folha de ofício quatro círculos 

uma folha de ofício branca. 

https://youtu.be/NNAp3ouDf6E
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2 – Adulto, pergunte a criança se os círculos que estão à frente dela estão 

cheios ou vazios. 

3 – Criança, rasgue as folhas de jornal ou de revista em pedaços menores.  

4 – Você deve ter percebido que todos os círculos estão vazios. Escolha 

dois círculos para colar os papéis que você rasgou e deixe-os cheios.  

5 – Muito bem! Agora podemos observar que temos círculos cheios e vazios. 

6 – Por fim, identifique os círculos cheios e os vazios. 

 

Obs.: Se você não tem como imprimir a folha de atividade, fique à vontade para 

buscar sua cópia na escola (verificar horários com a coordenação). 

 

Complementação:  

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista o breve vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=UqxyKwTCi50  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UqxyKwTCi50


                                                                       

     APÓS RASGAR AS FOLHAS DE JORNAL, ESCOLHA DOIS DOS CÍRCULOS 

ABAIXO E COLE OS PEDAÇOS DE JORNAL NELES PARA DEIXÁ-LOS CHEIOS. 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: Pega-bolinha 

 

Material necessário:   

✓ Um copo plástico; 

✓ Bolinhas pequenas (que caibam dentro desse copo); 

✓ Um rolinho de papel alumínio e durex para colar em uma superfície com 

objetivo de ficar mais alto (dando mais velocidade à bolinha) 

Obs.: Caso não tenham em casa o rolinho, a atividade poderá ser realizada sem 

ele; o adulto deverá arremessar a bolinha dando velocidade a ela ao lançar. 

 

Justificativa:   

Nossa atividade de hoje é muito gostosa de brincar! Ela envolve cognição, 

atenção e tempo de reação. Você sabe o que é isso? 

Cognição significa processar informações com a finalidade de perceber, 

integrar, compreender e responder adequadamente aos estímulos do ambiente, 

levando o indivíduo a pensar e avaliar como cumprir uma tarefa. O 

desenvolvimento cognitivo depende do envolvimento de várias outras funções e 

da boa desenvoltura de outras funções que o alicerçam como a linguagem, a 

coordenação motora e suporte afetivo-emocional.  

 A atenção é o processo cognitivo que nos permite concentrar em um 

estímulo ou atividade para processá-los mais profundamente depois. A atenção 

é uma função cognitiva fundamental para o desenvolvimento de situações 

cotidianas, usada para a maioria das tarefas que realizamos no dia a dia. De 

fato, foi considerada um mecanismo que controla e regula o resto dos processos 

cognitivos: da percepção (precisamos da atenção para focar em um estímulo 

que nossos sentidos não alcançam) à aprendizagem e processos complexos de 

raciocínio. 

 E o tempo de reação? Esse é o tempo decorrido entre um estímulo e a 

pessoa iniciar uma resposta motora a esse estímulo (visual, auditivo ou tátil). 

 

Objetivos:    

✓ Desenvolver as habilidades de cognição, atenção e tempo de reação da 

criança; 

✓ Trabalhar noção de espaço e tempo, entre outros.       
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Desenvolvimento da atividade:   

Nossa atividade de hoje, precisará da ajuda de um adulto. 

O adulto deverá colocar a bolinha dentro do rolo, de modo que ela desce 

em direção à criança.  

A criança deve ficar atenta ao movimento da bolinha e pará-la com o 

auxílio de um copo.  

 

Obs.: Observem as imagens modelo abaixo e repitam o processo até que a 

criança demonstre interesse. 

 

 
 

 


