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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.  

➢ 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 (diariamente) e na escola 

(semanalmente). Se vocês não têm como imprimi-las em casa, 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.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

LITERATURA E ARTES  
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Contação de História  

 

Livro: Ester, a estrelinha viajante 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade 

✓ Giz de cera; 

✓ Revistas ou folhas de jornal; 

✓ Cola Branca (para uso do adulto) 

 

Justificativa:  

A leitura infantil tem sua importância não somente quando a criança se 
torna leitora, mas a partir do contato oral com ela, uma vez que ouvir histórias, 
além de proporcionar prazer, auxilia na construção da oralidade, na ampliação 
do vocabulário e na aquisição de valores que contribuirão para a formação do 
indivíduo.  

A escola apresenta-se como principal espaço para o desenvolvimento 
destas habilidades através do contato frequente com situações diversas, 
buscando o prazer em ouvir e contar histórias, desenvolvendo assim o senso 
crítico e a autonomia individual. 
 

Objetivos: 

✓ Criar a hábito da leitura; 
✓ Envolver as crianças num mundo de fantasias e imaginação; 
✓ Estimular a criatividade; 
✓ Explorar diferentes materiais; 
✓ Estimular a oralidade; 
✓ Ampliar o vocabulário; 
✓ Desenvolver a coordenação motora fina; 
✓ Compreender a diversidade cultural; 

✓ Reconhecer as diversas manifestações culturais; 

✓ Desenvolver a noção de identidade individual e cultural; 

✓ Experimentar as diferentes culturas e visões de mundo; 

✓ Expressar sentimentos, ideias e experiências por meio das artes. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

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

a realização das nossas atividades. 
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Antes de iniciar a atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/LB4K8m9__dQ 

 

Hoje conhecemos a história da Ester, uma estrelinha viajante. Durante o 

percurso, Ester viajou para vários planetas, conheceu diferentes lugares e 

conheceu um lindo jardim e os bichinhos que nele viviam. 

Durante a viagem ao planeta Terra, a estrelinha encontrou algo 

surpreendente que a deixou muito feliz. Você se lembra o que é? Ester encontrou 

o amor, um sentimento puro e muito grande. 

Quando voltou para o céu contou para a lua tudo o que havia conhecido 

aqui no nosso planeta e disse que havia descoberto o amor.  

Apesar de não caber na mala, Ester aprendeu que esse sentimento é o 

mais lindo que existe. 

E você, já viajou para algum lugar legal? Já foi à praia? A outro planeta? 

Será que isso é possível? Na nossa imaginação, tudo é! 

Hoje, eu te convido a fazer uma viagem na imaginação. Para isso, siga os 

passos abaixo: 

 

1.  Imprima a folha de atividade! 

 

2. Colora a MALA com bastante capricho; 

 

3. Agora, pense em algum lugar pra onde você goste de viajar. Use a 

imaginação! 

 

4. Pensou? Muito bem! 

 

5. Agora, pense: O que você levaria nessa mala para a sua viagem? 

 

6. Agora que você já sabe o que levar, procure em revistas e jornais os objetos 

de sua escolha e cole dentro da mala. 

 

Não vai esquecer de nenhum deles, combinado? Boa viagem! 

 

Complementação: 

Vamos assistir aos vídeos sugeridos abaixo. Disponíveis em: 

1. Vambora, tá na hora 

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

 

2. Viajar pelo safari 

https://www.youtube.com/watch?v=9WFYuIu7BKA 

 

 

https://youtu.be/LB4K8m9__dQ
https://www.youtube.com/watch?v=NuDfmKPLwfU
https://www.youtube.com/watch?v=9WFYuIu7BKA


 

 

 

APÓS OUVIR A HISTÓRIA DO DIA, COLORA A MALA E COLE DENTRO DELA 3 OBJETOS 

QUE VOCÊ ESCOLHERIA PARA LEVAR EM UMA VIAGEM 

(VOCÊ TAMBÉM PODE DESENHAR OS OBJETOS, SE PREFERIR!) 

 

 

NOME: ______________________________________ 


