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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – MATERNAL I  e II 

SEMANAS 27 de Abril a 08 de Maio 

 

PREVENÇÃO 

- Investigar o que a criança está entendendo e compreendendo sobre o isolamento 

social e acrescentar novas informações como: uso de máscara, lavagem de mãos, 

não abraçar, não beijar, entre outros. 

   

- Apresentar a máscara de proteção para as crianças, orientando e incentivando-as a: 
 

 Explicar sua função; 

 Manipular e usar corretamente. 

 

Tornar os momentos divertidos: 

 Na frente do espelho questionar a criança quais partes do rosto ficaram 

escondidas pela máscara; 

 Propor outras brincadeiras de esconde-esconde, em outros espaços e com 

outros objetos, como caixas e cobertas, verbalizando o nome da criança, o espaço e 

o objeto que se escondeu. 

 Fazer expressões faciais com e sem máscara; 

 Cantar e dançar músicas utilizando a máscara; 

 Escolher um local da casa, fazer uma seção de fotos com a máscara e 

mandar para algum familiar. 

 

Segue uma sugestão de confecção de máscara simples e fácil. 
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https://youtu.be/H_NVJKBH3Ic 

 

 

 

 

Vamos brincar de massinha? 
 

 Receita da massinha de modelar 
Ingredientes:  
1/4 xícara (chá) de água 1/4 xícara (chá) de sal 1/2 colher (chá) óleo 
1 xícara (chá) de trigo 
 Corantes  
  
Como fazer: 
 
Colocar os ingredientes líquidos num recipiente e em outro os secos. Misturar 
bem cada um dos potinhos. Aos poucos colocar os ingredientes secos no 
potinho com os líquidos e misturar com as mãos retirar do pote e amassar, até 
que fique homogêneo. 
Acrescentar algumas gotas do corante escolhido e continuar mexendo até que 
ele se espalhe totalmente pela massa e ela fique toda homogênea e com a cor 
que escolheu. 
Para poder armazenar e não ficar seca, guardar em um pote com tampa. 
 
 

 

 

 

https://youtu.be/H_NVJKBH3Ic
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Atividades de equilíbrio 

Torne o equilíbrio menos assustador praticando-o sem sair do chão. 

Cole fita adesiva em linha reta no chão para que o que seu filhote pratique a 

caminhada sobre essa linha – para a frente e para trás! 

Ou crie um circuito com fita autocolante aos zig-zag, às ondas ou com as 

formas que se lembrar. Para nós parece ser fácil, mas para o seu pequenino é 

uma tarefa árdua. 

Com estas atividades estará a treinar a coordenação entre a visão, o 

movimento e o equilíbrio.  

Mas também o sentido do tato, já que o seu pequenote irá conseguir “sentir” o 

percurso a fazer com a planta dos seus pés. 

 

Experimente colocar ao longo de percurso alguns objetos pequenos para que o 

seu filhote se agache e apanhe. 

Parece fácil, mas nas primeiras vezes é complicado manter o equilíbrio durante 

o movimento descendente. 

E quando ele se habituar a fazer este movimento corretamente, experimente 

fazê-lo de olhos vendados! Desta forma elimina o estímulo da visão, deixando 

mais espaço para estimular o tato. 

https://littlebinsforlittlehands.com/gross-motor-sensory-play/
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Imagens da Internet.  
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CABANA 

Ao acordar solicitar que a criança ajude a arrumar o seu quarto, nomeando os itens 

utilizados para a organização da cama, como: 

 Travesseiro/fronha; 

 Lençol/colcha; 

 Cobertor/edredom. 

- Em seguida escolher um local da casa e montar uma cabana com o lençol; 

- Permitir que a criança escolha quais objetos irá levar para a cabana, porém fazer 

um combinado que após parar de brincar a criança terá que guardar os materiais em 

seus lugares, incentivando a autonomia e responsabilidade da criança em relação 

aos espaços da casa. 

 

- Segue abaixo uma sugestão de confecção de uma cabana: 

https://www.tempojunto.com/2016/05/20/10-maneiras-de-fazer-uma-cabana-em-casa/ 

                      

 

 

Imagens da internet. 

https://www.tempojunto.com/2016/05/20/10-maneiras-de-fazer-uma-cabana-em-casa/
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CUIDADO PESSOAL 

- Na idade de 1 a 3 anos a linguagem é um elemento fundamental para que a 

criança assimile e compreenda a realidade a qual está inserida. Desta forma, se faz 

necessário conversar sobre a pandemia do Coronavírus e o isolamento social. 

Sugere-se que esta explicação seja feita de maneira lúdica e concreta, abordando o 

princípio do cuidado pessoal e da responsabilidade com os outros, conforme as 

orientações sanitárias. Segue uma sugestão de experiência concreta que pode ser 

realizada com a criança: 

- https://www.youtube.com/watch?v=6gKg-YB42xA&feature=youtu.be 

 

 

- Durante a experiência explorar com a criança os materiais utilizados, quanto a: 

 Nome: água, sabão liquido, orégano, pratos; 

 Cor dos materiais; 

 Quantidade dos materiais; 

 Odor dos materiais. 
 

                                                       

Acompanhar, orientar e auxiliar as crianças nas ações de higiene no dia a dia, 

possibilitando a compreensão da sua importância. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6gKg-YB42xA&feature=youtu.be
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

A alimentação saudável, além de ser uma necessidade biológica, faz parte dos 

conteúdos escolares. Desta forma, nos momentos de refeição, orienta-se a 

promover um diálogo com a criança, questionando sobre os alimentos: 

 Qual seu alimento preferido; 

 Mencionar o sabor desse alimento: doce, azedo, salgado ou amargo; 

 Em qual temperatura consumimos: quente ou frio; 

- Preparar uma receita junto com a criança, nomeando os ingredientes, utensílios e o 

modo de fazer. 

DICA DE UMA RECEITA: 

 

 

https://youtu.be/4DsSHUDEV-U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4DsSHUDEV-U

