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MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 

Querida família! 

Por favor, permaneçam atentos às orientações abaixo: 

   

 

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

atividades propostas.  

➢ Assistam, todos os dias aos vídeos explicativos da professora regente, 

para aumentar a interação entre ela e as crianças.  

➢ Façam o DEVER DE CASA com capricho. 

➢ 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.  

➢ Sempre coloque o nome da criança, em letra PALITO, nas atividades, para 

identificação da professora.  

➢ 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). 

➢ 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%2Fwww.estudokids.com.br%2Fo-corpo-humano%2F&psig=AOvVaw1XBgIk73dpBeTmwNAHF-kB&ust=1593563520852000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMChjfakqOoCFQAAAAAdAAAAABAS
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

CORPO HUMANO 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Nosso corpo  

 

Material necessário: 

✓ Folhas de atividade 

✓ Lápis de cor ou giz de cera  

✓ Cola branca (sob supervisão do adulto) 

✓ Palito de picolé  

 

Justificativa: 

É de extrema importância trabalhamos o corpo humano na educação 

infantil. Devemos fornecer as crianças o conhecimento de seu próprio corpo, 

ensiná-las a identificarem e nomearem as partes do corpo e trabalhando 

aparências físicas familiares, peso, altura, gênero, reconhecimento de membros, 

reconhecimento facial, sentidos, movimentos, pele, entre diversos temas. 

  

Objetivos:  

✓ Despertar na criança a consciência do seu próprio corpo e de suas partes 

✓ Reconhecer a função de cada parte do corpo 

 

Desenvolvimento: 

Vamos aprender mais um pouco sobre o corpo humano? Ontem já 

estudamos que nosso corpo é formado por várias partes diferentes: a cabeça, o 

tronco, os membros inferiores e os superiores. 

Mas antes de começarmos, vamos assistir ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/7byOcmbAjIo 

 

Como a professora falou no vídeo, estudaremos hoje sobre o tronco e os 

membros. O tronco é a parte central de nosso corpo. Nele temos as costas, a 

barriga, o peito e os ombros. Temos também os membros superiores, que são 

os nossos braços que seguram nossas mãos. É através do tato de nossas mãos 

que conseguimos sentir as texturas, por exemplo, se algo é mole, macio, duro, 

áspero... 

 

https://youtu.be/7byOcmbAjIo
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Já os membros inferiores são nossas pernas, que junto com nossos pés, 

nos fazem caminhar por todo lugar e nos dão equilíbrio para andarmos.  

Agora, vamos fazer uma atividade bem legal?  

Com a folha de atividade em mãos, faça um bonito colorido. Em seguida, 

cole palitos de picolé onde deveriam estar os braços e as pernas do menino e 

da menina. 

 

Complementação: 

1. Você deverá imitar as imagens desenhadas abaixo. Vamos tentar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Para terminar, que tal brincarmos de estátua? Escute a música sugerida 

abaixo e divirta-se brincando com sua família. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1o 

https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1o


 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 

 
    

           
 

 
TRABALHANDO O CORPO HUMANO  

 

FAÇA UM BONITO COLORIDO E, USANDO PALITOS, FAÇA OS 
BRACINHOS E AS PERNINHAS DO MENINO.  

 
 

 
 

 
 

NOME: _______________________________________ 



 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 

 
    

           
 

 
TRABALHANDO O CORPO HUMANO 

 

FAÇA UM BONITO COLORIDO E, USANDO PALITOS, FAÇA OS 

BRACINHOS E AS PERNINHAS DA MENINA. 
 
 

 
 

 

NOME: _______________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 

Professora: Marianna Panisset 

 

Atividade: Festa Junina 

 

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 celebrar esta 

festa linda e animada que amamos: a FESTA JUNINA.  

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o raciocínio; 

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

aprendizado; 

✓ Trabalhar o tema FESTA JUNINA; 

✓ Desenvolver a coordenação motora. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida família, acessem o vídeo explicativo da professora Marianna, 

disponível em: https://youtu.be/0ZQLG1mJwmQ 

 

No vídeo da tia Marianna, acompanhem juntos as instruções propostas 

para o desenvolvimento desta atividade.  

Acesse os jogos que gostar e brinque de festa junina on-line. Utilize o link:  
https://iguinho.com.br/festa-junina.html 

 
 

 

  

https://youtu.be/0ZQLG1mJwmQ
https://iguinho.com.br/festa-junina.html
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

