
 

 
 
 

 
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MATERNAL III 
  
  

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS:  
Querida família, esperamos que vocês estejam aprendendo e se divertindo 
bastante. Mas atenção:  
  
  
➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  
➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas 

deverão ser entregues à professora no retorno das aulas.  
➢ 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.  
  

  
ATENÇÃO, CRIANÇA, PARA AS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO DIA: 
Hoje você tem 2 (duas) atividades para realizar. Abaixo, você encontrará dois 
planos de aula: COORDENAÇÃO MOTORA FINA e INGLÊS  
Faça as duas atividades com carinho e disposição! 
 
  
Conteúdos do dia:  Coordenação Motora Fina (página 2) e Inglês (página 4) 
Professoras: Letícia e Fernanda 
Professora de Inglês: Luísa Vieira 
 
 
DATA: 30/04 (Quinta-feira)  
 
 
 
 
 



COORDENAÇÃO MOTORA FINA 
Professoras: Letícia e Fernanda  

  
Atividade: Treinando com os grãos  
 
Material necessário: 
➢ Folha em branco 
➢ Lápis escuro (ou canetinha) para traçar os caminhos 
➢ Cola 
➢ Grãos disponíveis (milho, arroz, feijão...) 
➢ Imagens de carros, motos, caminhões (retirados de revistas ou jornais) 

 
Justificativa: 
A coordenação motora é o que ajuda nosso corpo a se movimentar, se equilibrar 
e pegar objetos. É um conteúdo extremamente importante, podendo (e 
necessitando) ser trabalhado com crianças, adultos e também idosos. 
No trabalho com a coordenação motora fina são utilizados os músculos menores, 
como os das mãos e pés. Durante os primeiros anos da criança na escola, somos 
responsáveis por ensinar e estimular a coordenação motora fina em diversas 
atividades como colagens, desenhos, pintura e também a escrita. 
Não devemos esquecer que boa parte das atividades para estimular a 
coordenação motora fina tem como finalidade treinar a criança para que nos 
anos seguintes ela comece a escrever. Então saber segurar corretamente um 
lápis ou o giz de cera ajudará e muito no processo de alfabetização infantil. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Desenvolver a coordenação motora fina; 
➢ Construir aos poucos a habilidade da escrita; 
➢ Estimular o desenvolvimento, a criatividade e a imaginação. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Vamos treinar a nossa coordenação?  
 
Atenção Mamãe ou Papai! 
Em uma folha branca, trace diversos tipos de caminhos (Modelos em anexo – 
Figura 1 e 2). Após terminar os traçados, disponibilize a folha para a criança. 
A criança deverá colar os grãos (o que vocês tiverem em casa disponíveis) em 
cima dos caminhos traçados, como mostra a Figura 3. 
 
Dica das professoras: Para a atividade ficar mais divertida, que tal procurar 
alguns automóveis (moto, carro, ônibus...) em revistas e jornais usados e colá-
los na folha, em frente ao seu respectivo caminho? Divirta-se! 
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      Figura 1 – Modelo de Traçado             Figura 2 – Modelo de Traçado 

 

   
 
 

Figura 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



INGLÊS  
Professora: Luísa Vieira 

 
 

 Atividade: My family   
 
 
Justificativa: Estudar inglês na educação infantil faz com que a criança se abra  
a um novo idioma juntamente ao português, o que permite que o seu cérebro 
tenha mais facilidade para trocar de língua ao se comunicar. 
Além disso, o estudo de inglês na infância também estimula as funções 
cognitivas das crianças — condição que é altamente positiva para o 
aproveitamento das outras disciplinas escolares. Assim, a capacidade de 
raciocínio é beneficiada, e até mesmo a integridade do seu cérebro passa a ser 
influenciada pelo processo de aprendizagem. 
Quanto mais o nosso cérebro se exercita, recebe atividade, com mais rapidez 
ele se desenvolve.  
Vamos dar continuidade ao nosso projeto “My family” e aumentar a vivência das 
crianças na língua inglesa. 
 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Incentivar o gosto pela língua inglesa; 
➢ Dar sequência ao estudo sobre a família; 
➢ Estimular a concentração. 

 
 
Desenvolvimento: 
Assistam ao vídeo explicativo da professora Luísa, disponível em: 
https://youtu.be/lWVI0UF_jqM  
Depois de assistirem, voltem ao ambiente do aluno no site da escola (ALUNO – 
EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERIAL DE APOIO do dia) e façam as atividades 
de inglês propostas para o Maternal III: SUPPORT MATERIAL_Preschool 1 
Siga as instruções, bom trabalho e divirta-se! 
 
ATENÇÃO! 
Não se esqueça de guardar sua atividade na mochila para entregar à professora. 
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