
  
 
 
 
 

 

30/07/20 

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 utilizaremos matrizes. 

Pedimos que, após a realização, todas elas sejam arquivadas para entrega à 

professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ As matrizes estão sendo disponibilizadas no site (junto ao planejamento) e na 

escola. Se vocês não têm como imprimi-las em casa, por favor, fiquem à 

vontade para buscá-las na escola (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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

30/07/20 

MATERNAL II 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

HIGIENE PESSOAL  
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Hora do Banho 
 

Material necessário: 

✓ Folha branca 

✓ Giz de cera 

✓ Canetinha 
 

Justificativa:  

A higiene pessoal consiste no conjunto de cuidados que precisamos ter 

com o nosso corpo para protegê-lo e evitar possíveis doenças.  

Os hábitos de higiene devem ser trabalhados e incentivados desde a 

Educação Infantil, a fim de que haja uma conscientização dos indivíduos acerca 

da sua importância e um desenvolvimento sadio. 
 

Objetivos: 

✓ Identificar corretamente as partes do corpo;  

✓ Ensinar e estimular os hábitos de higiene pessoal;  

✓ Ensinar a importância da higiene pessoal na prevenção de doenças;  

✓ Ensinar a importância dos cuidados que devemos ter com o corpo;  

✓ Identificar e estimular o uso dos objetos de higiene pessoal. 
 

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/pUCrj8ALsnU 
 

Essa semana estamos aprendendo como os hábitos de higiene são 

fundamentais para a nossa saúde. Hoje, estamos conversando sobre a 

importância do banho. Afinal, quem aí não gosta de tomar um banho bem 

quentinho e ficar cheiroso?  

Agora é hora da nossa atividade. Nela você deverá identificar os objetos 

que utilizamos para tomar banho e colori-los, na cor que você preferir. 

Combinado? Imprima a folha de atividade e realize a atividade com capricho.  

Vamos lá?! 
 

Complementação: 

Vamos aprender mais? Assista ao vídeo disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=laSNK6487eo 

 

https://youtu.be/pUCrj8ALsnU
https://www.youtube.com/watch?v=laSNK6487eo


                                                                       

 

IDENTIFIQUE OS OBJETOS UTILIZADOS PARA TOMAR BANHO E COLORA-OS 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 


