
 

 
TERCEIRA SEMANA DE ATIVIDADES 

PLANEJAMENTO DIÁRIO 
 

MATERNAL III 
 
 

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS: 
Querida família, esta será a nossa SEMANA LITERÁRIA. Todos os dias, estaremos 
em contato com livros, textos, histórias, teatro... Esperamos que vocês se envolvam 
e divirtam-se realizando as atividades propostas. Mas atenção: 
 
➢ As atividades confeccionadas em casa deverão ser entregues à professora 

no retorno das aulas. 
➢ As atividades 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. 
➢ Durante a realização das atividades, interaja com a criança, cante, faça 

gestos, questione, participe. 
➢ Esta semana seria mais curta, devido ao feriado de Páscoa. Mas com a 

extensão do período de quarentena, também estamos disponibilizando 
atividades para os dias 09/04 e 10/04. 
 
 

ATENÇÃO, CRIANÇA, PARA AS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO DIA: 
Hoje você tem 2 (duas) atividades para realizar. Abaixo, você encontrará dois planos 
de aula: Informática e Música.  
Faça as atividades com carinho e disposição! 

 
 

DATA: 08/04 (Quarta-feira) 
Conteúdos do dia: Informática e Música 
 
Professora de informática: Marianna Panisset 
Professor de música: Thales Tacito 

 
 

 



INFORMÁTICA 
Professora: Marianna Panisset 

 
 
Atividade: Informática + Contação de história  
 
 
Justificativa: A internet faz parte de nossas vidas e há muita coisa boa a ser 
aprendida com ela. Podemos adequar seu uso a qualquer atividade. Hoje vamos 
utilizá-la para ouvir uma linda história. 
 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Incentivar o gosto pela leitura; 
➢ Ensinar que a tecnologia pode ser uma boa aliada para o aprendizado. 

 
Desenvolvimento:  
Assista ao vídeo da história “Macaquinho” junto com sua família. Preste bastante 
atenção aos detalhes da história. 
Seu personagem principal é um macaquinho muito levado.  
Você também é levado como o macaquinho? 
Você tem outros bichinhos em sua casa? Pois agora é a sua vez de pegar um 
bichinho seu e contar uma história (pode ser já conhecida ou criada especialmente 
para este momento) para sua família.  
 
 
História do dia: 
Sugestão de Vídeo - MACAQUINHO (Grupo Encantos) 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MNVE_wn0eQ0   
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MNVE_wn0eQ0


MÚSICA 
Professor: Thales Tacito 

 
Atividade: Teatro de Bonecos - Chapeuzinho Vermelho 
 
Justificativa: A música possui um papel importante na educação das crianças, pois 
contribui para o desenvolvimento psicomotor, socioafetivo, cognitivo e linguístico, além 
de ser facilitadora do processo de aprendizagem. 
A musicalização é um processo de construção do conhecimento, favorecendo o 
desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir 
música, da imaginação, memória, concentração, atenção, do respeito ao próximo, da 
socialização e afetividade, também contribuindo para uma efetiva consciência corporal 
e de movimentação. 
A musicalização na educação infantil está relacionada a uma motivação diferente do 
ensinar, em que é possível favorecer a autoestima, a socialização e o desenvolvimento 
do gosto e do senso musical das crianças dessa fase. Cantando ou dançando, a 
música proporciona diversos benefícios para as crianças e é uma grande aliada no 
desenvolvimento saudável. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Incentivar o gosto pela música; 
➢ Estimular a concentração; 
➢ Oferecer experiências sensíveis. 
➢ Favorecer o desenvolvimento cognitivo/linguístico, psicomotor e socioafetivo; 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Faça a leitura do livro “Chapeuzinho Vermelho”, disponível em  
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/chapeuzinho-vermelho/. 

Dica: Vá rolando as páginas do livro virtual para cima. 
 
Depois, assista ao vídeo “Teatro de Bonecos”: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZjEe5e31jL8. 
Preste bastante atenção não apenas na história, mas nas músicas cantadas pelos 
personagens da história: Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau e Caçador. 
Agora é a sua vez de reproduzir as músicas dessa linda história. Chame sua família, 
escolham seus personagens e cantem as músicas (letras disponíveis na página 4). 
Bom espetáculo pra vocês! 
 
 

ATENÇÃO! 
Se desejar, outras atividades de MÚSICA estão disponíveis. Acesse o site da escola 
ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – SUGESTÕES DE ATIVIDADES.  

 

 
 

 

 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/chapeuzinho-vermelho/
https://www.youtube.com/watch?v=ZjEe5e31jL8


Letras das músicas 
História: Chapeuzinho Vermelho 

 

 
 
Personagem – Chapeuzinho Vermelho 
 
“Pela estrada a fora eu vou bem sozinha 
Levar esses doces para a vovozinha 
Ela mora longe, o caminho é deserto 
E o Lobo mau passeia aqui por perto 
Mas à tardinha, ao sol poente  
Junto à mamãezinha dormirei contente.” 
 
 
 
 
Personagem – Lobo Mau 
 
“Eu sou o Lobo mau, Lobo mau, Lobo mau 
Eu pego as criancinhas pra fazer mingau 
Hoje estou contente, vai haver festança 
Tenho um bom petisco para encher a minha pança.” 
 
 
 
 
Personagem – Caçador 
 
“Nós somos os caçadores 
Nada nos amedronta 
Damos mil tiros por dia 
Caçamos feras sem ponta 
Caçamos pela floresta 
Por vales e cercanias 
Caçamos onça pintada 
Paca, tatu e cutia.” 


