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MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

 

Continuamos com nossos estudos on-line.  

Por favor, continuem atentos às orientações abaixo: 

   

➢ 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.  

➢ Uma vez por semana (Quarta-feira) haverá uma atividade extra – DEVER DE 

CASA. 

➢ 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=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Fcleriafreitas77%2Fdesenhos-animados-para-pintar%2F&psig=AOvVaw2rHZBFE_fSlhO3u7x7cVnJ&ust=1592513324566000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC2wtTcieoCFQAAAAAdAAAAABA1
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

SEQUÊNCIA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

 

Atividade: Aprimorando a sequência lógica 

 

Material necessário: 

✓ Folha A4 

✓ Giz de cera ou lápis de cor 

 

Justificativa:  

A lógica está presente, principalmente, no ramo da matemática e a partir 

dela contribuímos o desenvolvimento cognitivo dos alunos.  

Através do raciocínio lógico induzimos a organização dos pensamentos e 

das ideias, a formação de conceitos básicos e também despertamos o 

raciocínio da criança, que utilizará o seu potencial para dar continuidade às 

sequencias apresentadas.  

 

Objetivos: 

✓ Desenvolver o raciocínio logico; 

✓ Compreender o que é uma sequência de cores; 

✓ Desenvolver a imaginação e a criatividade; 

✓ Aprimorar a coordenação motora fina. 

 

Desenvolvimento: 

Chegou a época mais esperada do ano. O arraiá já vai começar e a turma 

da Mônica precisa de você. Vamos ajudar a turminha a colorir as bandeirinhas 

desta festança?  

Antes de realizar a atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/Qlypg0vtkgc 

 

Depois de assistir ao vídeo, vamos colocar a mão na massa. 

A Mônica me contou que quando ela estava colorindo as bandeirinhas da 

festa, o Cebolinha, desastrado, esbarrou na sua escada e o giz de cera quebrou 

todo.  

Ela ficou muito triste. Pensou que não daria tempo de enfeitar a sua festa, 

mas aí eu dei uma grande ideia a ela!  

Temos amigos muito legais no maternal III e sei que você me ajudará. 

Vamos lá?  

 

https://youtu.be/Qlypg0vtkgc
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Com a nossa folha de atividade em mãos e o giz de cera, observe que as 

bandeirinhas da festa têm uma sequência própria de cores.  

Para ajudar é muito simples. Você só precisa continuar colorindo as 

bandeirinhas seguindo as cores da sequência, do jeitinho que elas aparecem. 

Divertido, não é?  

Faça um colorido caprichado e, assim, nós deixaremos a Mônica muito feliz, 

pois o seu arraiá poderá acontecer novamente. Espero que se divirta com a 

nossa atividade! 

 

 

Obs.: A matriz disponibilizada abaixo servirá para a realização da atividade. Se 

você não tiver como imprimir em casa, fique à vontade para buscar sua cópia 

na escola (verifique horários com a coordenação).  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Fdanielayakuza3%2Ffesta-junina%2F&psig=AOvVaw2rHZBFE_fSlhO3u7x7cVnJ&ust=1592513324566000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC2wtTcieoCFQAAAAAdAAAAABA7


             

 

 

 

TREINANDO A SEQUÊNCIA LOGICA: 

É MÊS DE FESTA JUNINA, SÔ! VAMOS COLORIR AS BANDEIRINHAS DO ARRAIÁ DA 

MÔNICA SEGUINDO A SEQUÊNCIA INDICADA DE CORES? 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
NOME:____________________________________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INGLÊS 
Professora: Luísa Vieira 

 

Atividade: I love art 

 

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.  

Hoje vamos encerrar o nosso projeto ‘I love art’. Aprenderemos sobre a 

forma geométrica ‘rectangle’ (retângulo) e sobre a cor ‘blue’ (azul).  

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o gosto pela língua inglesa; 

✓ Concluir o estudo das formas geométricas, cores e números em inglês; 

✓ Estimular a concentração. 

 

Desenvolvimento: 

Assista ao vídeo explicativo da tia Luisa, disponível em:   
https://www.youtube.com/watch?v=TjS1LuIFGkQ  

 
 Depois de assistir, faça as atividades propostas para hoje (em anexo). 

Siga as instruções, bom trabalho e divirta-se! 

 

ATENÇÃO! 

Não se esqueça de guardar sua atividade na mochila para entregar à professora. 

https://www.youtube.com/watch?v=TjS1LuIFGkQ


 

SUPPORT MATERIAL 

Preschool 1 

Teacher Luísa 

 

Hello!! 

Are you ready for our class?? Let’s start!! 

Vamos começar a nossa aula, clique no link a seguir: 

Preschool 1 – Week 11: https://www.youtube.com/watch?v=TjS1LuIFGkQ 

ROTEIRO DO VÍDEO 

No vídeo de hoje, vamos encerrar o nosso projeto ‘I love art’. Aprenderemos sobre a forma 

geométrica ‘rectangle’ (retângulo) e sobre a cor ‘blue’ (azul). Espero que todos vocês tenham aprendido 

muito com esse projeto, foi muito legal!! 

 

1) Hello Song!! 

2) How are you today? 

3) How’s the weather today? 

4) Remember (Relembrando) – Colors (red, yellow, green), Shapes (Circle, Square, Triangle) 

and numbers (One, Two, Three) 

4) Shape (forma geométrica) – Rectangle (retângulo). Rectangular things. Apresentar objetos em 

forma de retângulo que vocês possam ter em casa. 

5) What shape is it? – Qual forma geométrica é essa? 

6) Color (cor) – Blue (Azul). Blue Things (objetos azuis) mostrar objetos azuis da casa para as 

crianças. 

7) What color is it? – Qual cor é essa? 

 

ACTIVITY 

Arquivar as atividades na pasta de inglês. 

1) Folha 1 – Shapes and Colors: Material para a consulta do aluno. 
 

2) Folha 2 – Activity 1 – Decorate the rectangle blue and circle the rectangular objects. – Decore o 
retângulo de azul e circule os objetos retangulares.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TjS1LuIFGkQ


BLUE RECTANGLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTANGULAR THINGS 

 

 

BLUE THINGS 

 

 



Decorate the rectangle blue and circle the rectangular objects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


