
        

 

  

 
 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES À DISTÂNCIA – Proposta a partir da semana de 23/03 
 

Professora: Fabiane  Ano/Turma:         Maternal /2020 

 

                 Estimada família, 

                 Esta semana, vamos desenvolver atividades com o tema “Meu corpo”. Abordaremos atividades lúdicas e o tema do desfralde, que pode ser 

inserido com sua criança de maneira divertida, primeiramente com músicas e histórias, até chegar no penico! É um processo lento e depende do 

tempo de cada um, que deverá ser respeitado, mas já pode ser mostrado à criança para que quando retornarem às aulas não seja algo novo e quando 

mostrarmos o banheiro, seja motivo de alegria e conquistas! 

Tema: Meu corpo 

 
Objetivo: Conhecer seu próprio corpo como algo que devemos cuidar e ser sentido. 

 
Orientações das atividades: 
 

1- Assistir ao vídeo da música “Cabeça, ombro, joelho e pé”. 
LINK:  https://youtu.be/1t7hybiiM8w 
A música trabalha as partes do corpo que deverão ser tocadas e também trabalhada em diferentes velocidades. Deixe a criança dançar, dance 
com ela e em determinado momento aponte o lugar invertido do que pede a música para ver se a criança percebe! 
 
2- Em uma folha de sulfite carimbe o pé da criança (um pé só), caso não tenha tinta, pode fazer o contorno do pé e deixa-la pintar. Enviar no 

retorno às aulas. 
 

3- Brincar de estátua: Coloque uma música e dance junto com a criança, quando a música parar peça para ela ficar sem se mexer e vá fazendo 
coceguinhas e nomeando as partes do corpo que estão sendo tocadas, depois peça para a criança fazer! 
 

4- Vídeo da história: “Vamos usar o peniquinho”. 
LINK: https://youtu.be/4Cbg.OcJSFA 

https://youtu.be/1t7hybiiM8w
https://youtu.be/4Cbg.OcJSFA


        

 

  

 

A história mostra animaizinhos que usavam fraldas e foram usar o penico, por fim, aparecem crianças também 

utilizando, fazendo assim com que a criança se identifique com a história. 

  

5- Construa com a criança um quadro de incentivo para as idas ao banheiro ou penico. Em folha, coloque uma foto da criança ou desenho 

simbolizando ela no banheiro/penico e faça um x ou cole algo onde marca que ela conseguiu a fazer o xixi! 

 

6- Músicas : * Turma da Pulguxa – “Tchau fraldinha”. 

LINK: https://youtu.be/SMmtuoKEmmQ 

                *O Troninho do Joãozinho 

LINK: https://youtu.be/9Lv3TmOaOLo 

São músicas que falam do uso do banheiro/penico que irão fazer a criança ficar motivada a também usar! Coloque as músicas várias vezes 

para observarem os detalhes e aprenderem a cantar! 

 

 Lembrando que todos os registros propostos deverão ser entregues, nomeados, no retorno às aulas. 

 Sugestão:  A nossa querida bibliotecária gravou a contação de uma linda história! Para assistir acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=NqCYDBXGj5g&feature=youtu.be  

 

                              Att. Equipe Pedagógica do Instituto Coração de Jesus 
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                                ATIVIDADES À DISTÂNCIA -  MATERNAL - Inglês 

Semana 23 A 27/03/2020 

 

Como estamos? Espero que na medida do possível estejam todos bem. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos falar sobre 

os sentimentos Feelings. 
 

Dia 23/03 – Assistir ao vídeo abaixo sobre We a going on a bear hunt.  Deixe que o pequeno (a) assista quantas vezes quiserem) – 

Sentimento = Scary 

-https://www.youtube.com/watch?v=Waoa3iG3bZ4   

 Dia 24/03 – Vamos conhecer a música – We a going on a bear hunt  

https://www.youtube.com/watch?v=5_ShP3fiEhU 

Dia 25/03 – Vamos pintar? Imprima a atividade abaixo e deixe o seu pequeno(a) soltar a imaginação. Pode ser usado o material que 

vocês tiverem em casa lápis de cor ou giz de cera.  

1. Pinte  

2. Recorte  

3. Depois de pronta a atividade, coloque-a numa pasta e traga no retorno da aula. Vou adorar ver como se saíram.   

Dia 26/03 – Hoje o sentimento que vamos ver é o Hungry – fome . Assista ao vídeo abaixo e cante junto com a mamãe e o papai. 

https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0  - Are you hungry? 

Dia 27/03 – Que tal tirar uma foto de você comendo aquela fruta preferida ou o almoço bem gostoso da mamãe?  

https://www.youtube.com/watch?v=Waoa3iG3bZ4
https://www.youtube.com/watch?v=5_ShP3fiEhU
https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0

