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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Por favor, 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.  

➢ 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). Elas 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, pra identificação da professora.  

➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

24/08/20 

MATERNAL I 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

NOÇÕES MATEMÁTICAS  
CONTAGEM RECITATIVA 

Professora: Franciane 

   

Atividade: Descobrindo quantidades – número 1  

 

Material necessário:    

✓ Folha de atividade (disponível abaixo) 

✓ Brinquedos e/ou objetos que sejam únicos e outros (que tenham dois ou 

três) 

✓ Cola e tesoura (para uso do adulto) 

 

Justificativa:  

A contagem é um meio que facilita a construção do conceito de número. 

Consequentemente, a experiência de contagem, em diferentes contextos e de 

variadas formas, conduz à aprendizagem de princípios que estão na base dos 

conceitos matemáticos.  

Para as crianças menores, recitar os números não significa que elas, 

verdadeiramente, saibam quantificar.  Mas a partir de agora, ressignificaremos 

esta contagem. 

 

Objetivos:    

✓ Desenvolver noções de quantidade; 

✓ Identificar os números; 

✓ Desenvolver a acuidade visual; 

✓ Desenvolver a coordenação motora.; 

✓ Aumentar o vocabulário.  

 

Desenvolvimento da atividade:  

 Antes de iniciarmos a atividade, assista ao vídeo explicativo da tia Fran, 

disponível em: https://youtu.be/8pN9NhqplOo 

 

Agora, precisarmos dos objetos que vocês separaram aí em casa.  

Papai/mamãe, siga os passos: 

 

1. Mostre todos os objetos para a criança. Deixe que ela manuseie e 

conheça tudo o que está disponível.  

2. Pergunte a ela: “Qual desses objetos só tem 1?”. Se ela acertar, 

parabenize e mostre os outros sempre perguntando quantos dele tem.  

 

https://youtu.be/8pN9NhqplOo
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Obs.: No caso de ela mostrar algum outro que não seja único, mostre os 

outros e conte quantos são, mostrando que não tem um só.  

 

3. Agora, mostre as imagens das partes do corpo e perguntem quais delas 

temos apenas em 1 quantidade no corpo.  

4. Colem, na folha de atividade, ao lado do número 1, apenas as partes 

únicas do corpo. 

 

Complementação: 

Vamos assistir alguns vídeos para conhecermos um pouco mais sobre o 

número 1? 

A) O número 1 - https://youtu.be/WgM7HV8nj1Q 

B) Número 1 - https://youtu.be/dfoCiEuQgr0 

 

       PARTES DO CORPO PARA RECORTAR E COLAR NA ATIVIDADE: 

 

 

 

 

 

 

    

 

https://youtu.be/WgM7HV8nj1Q
https://youtu.be/dfoCiEuQgr0


 

 

                                                                       

                                                   
                                          
 
                                                                                 
 

VAMOS COLAR AS PARTES DO CORPO AO LADO DO NÚMERO 1?  
MAS LEMBRE- SE DE COLAR APENAS AS QUE VOCÊ TEM APENAS 1 NO CORPO! 

 
 

 

COLÉGIO EQUIPE JF – 2020 

EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL I 

NOME: _________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: Dançando sobre o jornal 

 

Material necessário:   

✓ Algumas músicas animadas que a criança goste (também podemos 

escolher vários ritmos diferentes)  

✓ Folha de jornal (cada participante deverá ter a sua) 

 

Justificativa:   

Dançar é uma das maneiras mais divertidas e adequadas para potencializar 

a expressão do corpo humano.  

Enquanto mexem tronco, pernas e braços, as crianças aprendem sobre o 

desenvolvimento físico. Introduzir a dança, equivale a um tipo de alfabetização. 

É um ótimo recurso para desenvolver uma linguagem diferente da fala e da 

escrita, aumentar a sociabilidade do grupo e quebrar a timidez. A prioridade é 

levar a criança a ter consciência corporal e entender como o corpo dela se 

relaciona com o espaço. 

 

Objetivos:    

✓ Descobrir o próprio corpo e as possibilidades de movimento; 

✓ Estimular a criatividade e formas variadas de expressar sentimentos; 

✓ Ganhar autonomia e inteligência cinestésica-corporal; 

✓ Aumentar a sensibilidade às experiências vivenciadas; 

✓ Obter novas formas de olhar o mundo; 

✓ Trabalhar a coordenação motora, resistência, força, flexibilidade, etc.; 

✓ Ampliar a autoestima e criar elos afetivos e sociais; 

✓ Conhecer sobre a cultura, a história e o mundo através da música; 

✓ Construir a identidade individual. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Preparado para a aula de hoje? Espero que sim! 

Trouxemos uma atividade gostosa de fazer e com poucos materiais! É 

necessário fazer o corpo movimentar nessa época que estamos vivendo e a 

dança é uma excelente opção! 

Antes de começar, devemos colocar uma folha de jornal aberta no chão. 

Cada participante deverá dançar em cima da sua folha, sem encostar ou tocar 

seus pés durante a música. 

Após 30 segundos (mais ou menos), os participantes deverão dobrar o 

jornal ao meio e assim seguir o  desafio, sempre  dobrando a  folha a cada 30  
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segundos, até que um dos participantes não consiga mais dançar no seu 

espaço ou seus pés tocarem o chão! 

Mas, lembre-se! O principal não será o desafio e sim o movimento!                             

Vamos soltar a música e balançar o esqueleto! 

 

 

 

  


