
  
 
 
 
 

 

09/06/20 

MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

 

Iniciamos mais um período de estudos on-line.  

Esperamos que vocês tenham recarregado as energias durante esses dias 

e estejam dispostos a aprender ainda mais a partir de agora e se divertir. 

Continuem atentos: 

   

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  

➢ A partir de agora, todos os dias serão disponibilizados vídeos 

explicativos da professora regente, para aumentar a interação entre ela e 

as crianças. Além disso, teremos duas atividades propostas para serem 

realizadas: 1 (uma) referente a uma disciplina especializada e 1 (uma) 

referente a conteúdos passados pela professora regente. 

➢ Daremos início aos Deveres de Casa, uma vez por semana (quarta-feira). 

➢ As atividades e os Deveres de Casa deverão ser realizados em folha (para 

registro). Todas precisam ser arquivadas para entrega à professora no retorno 

das aulas presenciais.  

➢ Para a realização das atividades, serão disponibilizadas matrizes, podendo a 

família optar pela impressão delas ou realizar as atividades com a criança em 

uma folha branca, formato A4.  

Para as famílias que estiverem impossibilitadas de imprimir as matrizes em 

casa, disponibilizaremos as mesmas (semanalmente) na escola. Se este for 

o caso de vocês, por favor, fique à vontade para buscá-las (verifique horário 

junto à coordenação). 

➢ Se optarem por realizar a atividade em folha branca, não se esqueça de 

escrever o nome da criança, em letra PALITO, no canto superior esquerdo 

dela, para identificação da professora.  

➢ As matrizes referentes às atividades de Inglês, também estarão disponíveis 

na escola. 

➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.mariababona.com.br%2F2018%2F02%2Fmaternidade-x-carnaval-e-possivel.html&psig=AOvVaw3PZIKXU8zgbFogXtX72DoS&ust=1591585400133000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCP0unb7ukCFQAAAAAdAAAAABAJ
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MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

 

Atividade: Fixando o conceito matemático DENTRO x FORA 

 

Material necessário: 

✓ Folha branca 

✓ Tesoura  

✓ Cola 

✓ Folhas coloridas 

 

Justificativa: 

Desde o nascimento, a criança está imersa em um universo do qual os 

conhecimentos matemáticos são parte integrante. É na aprendizagem de 

conceitos matemáticos que as crianças desenvolvem diversas noções 

importantes para seu desenvolvimento a fim de se tornarem autônomas, capazes 

de pensar e resolver problemas. 

 

Objetivos:  

✓ Fixar o conceito matemático DENTRO x FORA 

✓ Desenvolver noções de espaço 

✓ Estimular a coordenação motora 

 

Desenvolvimento: 

Agora que já aprendemos o que é DENTRO e o que é FORA, vamos 

treinar? Antes de começar a atividade, assista ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/uhClXK2Q364 

 

Pegue uma folha azul e outra vermelha, com o auxílio de um adulto corte 

essas folhas em tiras. Feito isso, você deverá amassar as tiras e transformá-las 

em bolinhas. 

Comece a atividade com todas as bolinhas FORA do círculo e do quadrado. 

Em seguida, cole as bolas azuis DENTRO do círculo e as vermelhas DENTRO 

do quadrado. 

 

Atenção! A matriz disponibilizada abaixo será usada para a realização da 

atividade. Caso não tenha possibilidade de imprimir em casa, fique à vontade 

para buscar sua cópia na escola ou desenvolva a atividade em uma folha branca. 

 

https://youtu.be/uhClXK2Q364


             
 
 
 
 
 

 
TRABALHANDO CONCEITOS MATEMÁTICOS  

 
VAMOS COLAR AS BOLINHAS AZUIS DENTRO DO CÍRCULO E AS VERMELHAS DENTRO DO QUADRADO? 

 

                 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III - 2020 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 
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MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

INFORMÁTICA 
Professora: Marianna Panisset 

 

 

Atividade: Jogos para diferenciação e agilidade 

 

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 e/ou momento de 

nossa vida.  

Hoje vamos usar nossos conhecimentos e equipamentos para treinar nossa 

capacidade de diferenciar as coisas ao nosso redor e deixar nosso cérebro 

mais ágil. 

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o raciocínio e a agilidade; 

✓ Ensinar que a tecnologia pode ser uma boa aliada para o nosso 

aprendizado; 

✓ Trabalhar a coordenação motora. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida família, acessem o vídeo explicativo da professora Marianna, 

disponível em: https://youtu.be/_Ax2nt5U-ds 

Pelo vídeo, acompanhem juntos as instruções propostas para o 

desenvolvimento desta atividade. 

Para a realização da atividade proposta, utilize o link: 

 
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12778 

 
 

 

  

https://youtu.be/_Ax2nt5U-ds
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12778
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpt.dreamstime.com%2Ffotografia-de-stock-computador-de-secret%25C3%25A1ria-de-sorriso-dos-desenhos-animados-image19057432&psig=AOvVaw20dyugzTa3rTeBAqnGIJbl&ust=1591746147511000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDT5tKy8-kCFQAAAAAdAAAAABAT

