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MATERNAL I 
 

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). 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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FORMAS GEOMÉTRICAS  
TRIÂNGULO  

Professora: Franciane 
   

Atividade: O Triângulo 
 

Material necessário:    

✓ Folha de atividade ou folha branca  

✓ 3 palitos de picolé  

✓ Cola (para uso do adulto) 

✓ Caneta (para desenhar o triângulo, no caso de usar folha branca) 
 

Justificativa:  

Durante os primeiros anos escolares, as crianças estão em pleno 

desenvolvimento. Além disso, possuem a curiosidade aguçada e descobrem 

coisas novas a todo momento.  

Por isso, é importante proporcionar aos pequenos a exploração, 

visualização, contato e manuseio de diferentes objetos, incluindo o trabalho com 

as formas geométricas. 

 

Objetivos:   

✓ Desenvolver a coordenação motora; 

✓ Explorar e experimentar diferentes materiais; 

✓ Reconhecer e nomear a forma geométrica triângulo. 

 

Desenvolvimento da atividade:  

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

disponível em: https://youtu.be/k3MhdS4jKwU 
 

Papai/mamãe, para iniciarmos a atividade, disponibilize a folha de 

atividade para a criança e pergunte que forma geométrica é esta. 

Obs.: Caso não seja possível fazer a impressão da folha de atividade, utilize uma 

caneta e faça um triângulo grande numa folha em branco. 
 

Passe a cola sobre o desenho do triângulo e entregue os palitos para a 

criança. Oriente-a a colar os palitos em cima da cola, para formar um triângulo. 

 

Complementação: 

Você se lembra do triângulo? Vamos revê-lo nos vídeos a seguir: 

• Triângulo - https://youtu.be/zrB1ehdLJTI 

•  Forma geométrica triângulo -  https://youtu.be/LpPpo7v-Bso 

 

https://youtu.be/k3MhdS4jKwU
https://youtu.be/zrB1ehdLJTI
https://youtu.be/LpPpo7v-Bso


 

 

                                                                                                                                                                                                          EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL I 

 
                                                                NOME: _____________________________________________ 
 
 

VAMOS COLAR PALITOS NOS LADOS DO TRIÂNGULO? 
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MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 

Atividade: “Dança maluca” e “De novo” – Trabalhando ordem e comando 

 

Justificativa:  

O uso de jogos e brincadeiras para o aprendizado é essencial na educação 

infantil. Para o ensino da música ou até mesmo o ensino com música, não seria 

diferente. Brincadeiras como as desta aula estimulam a atenção, a coordenação 

motora, a agilidade, o condicionamento físico, a concentração e a expressão 

corporal.  

 

Objetivos: 

✓ Interessar-se pelo mundo da música, aguçando a audição e o ritmo;  

✓ Trabalhar ludicamente os conceitos de ordem e comando; 

✓ Vivenciar momentos de estímulo à linguagem musical e ao corpo;  

✓ Entender a relação da música com o corpo humano; 

✓ Estimular a atenção, coordenação motora, a agilidade, condicionamento 

físico, concentração e a expressão corporal; 

✓ Aprofundar de forma lúdica a importância da música em vários âmbitos 

da vida humana. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

 

Oi família linda! 

Hoje eu separei uma atividade muito 
interessante para tooooooda a família!!! 

Por querer dar máxima importância à 
interação familiar, não gravei o meu vídeo de 
sempre, para que vocês adultos sejam 
protagonistas da atividade junto com sua 
criança.  

Portanto, prestem bastante atenção no 
que pede a música e auxilie a criança para 
que realize a atividade corretamente!!! 

 

Link para acesso à música: https://www.youtube.com/watch?v=s11isTPr0Mw 

 

Agora que estão aquecidos, vamos realizar mais uma atividade: 

Papai/mamãe, crie coreografias de movimentos fáceis para a criança imitar 
em cima da canção disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=5JIVd8wVeBA 
 

https://br.guiainfantil.com/blog/saude/hiperatividadejogos-que-podem-melhorar-a-atencao-e-a-concentracao-das-criancas/
https://br.guiainfantil.com/blog/saude/hiperatividadejogos-que-podem-melhorar-a-atencao-e-a-concentracao-das-criancas/
https://www.youtube.com/watch?v=s11isTPr0Mw
https://www.youtube.com/watch?v=5JIVd8wVeBA

