
  
 
 
 
 

 

02/07/20 

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. 

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.  
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MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

NÚMEROS 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Fixando o número 2  

 

Material necessário: 

✓ Matriz de atividade 

✓ Giz de cera ou lápis de cor grosso 

 

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/memorizar o número  

✓ Desenvolver a coordenação motora 

✓ Reconhecer o início da sequência numérica através da contagem 

 

Desenvolvimento: 

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

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

 

Agora é hora de registrarmos o que aprendemos.  

Com a folha de atividade em mãos, siga os passos: 

 

1. Peça a ajuda de um adulto e passe o dedinho no número 2.  

2. Conte quantos elementos há dentro de cada grupo.  

3. Identifique os conjuntos com dois elementos e ligue-os ao número 2.  

 

Atenção! Lembre-se de guardar sua atividade junto com as outras já feitas para 

entregá-las à sua professora no retorno das aulas presenciais.  

 

Complementação: 

Vamos cantar a “Canção do número 2”? Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=WwI0txKbcq4 

https://youtu.be/OxJGIPnvrsw
https://www.youtube.com/watch?v=WwI0txKbcq4


             
 
 
 
 
 
 

RECONHECENDO O NÚMERO 2 E A SUA QUANTIDADE 
 

IDENTIFIQUE OS GRUPOS QUE POSSUEM 2 ELEMENTOS E LIGUE-OS AO NÚMERO 2. 

 
 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 
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MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

INGLÊS 
Professora: Luísa Vieira 

 

Atividade: Projeto “The Garden” 

 

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, favorecendo a capacidade de raciocínio e a integridade 

do seu cérebro, pois quanto mais o nosso cérebro se exercita e recebe 

atividades, com mais rapidez e saúde ele se desenvolve.  

Hoje, vamos continuar o nosso projeto “The Garden”, relembrando os 

elementos que aprendemos na última aula: ‘Flower’ (flor) e ‘Snail’ (caracol). 

Também vamos conhecer a “Tree” (árvore), o “Bird” (pássaro) e a “Butterfly” 

(borboleta). Let’s go!!  

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o gosto pela língua inglesa 

✓ Dar continuidade ao projeto “The Garden” 

✓ Estimular a concentração 

 

Desenvolvimento: 

Abaixo encontra-se o planejamento de INGLÊS referente ao dia. Assista 
ao vídeo da professora Luísa (disponível nele), siga os passos e realize as 
atividades propostas.  

 

ATENÇÃO! 

Não se esqueça de guardar sua atividade na pasta de Inglês para entregar à 

professora no retorno das aulas presenciais.  

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.wantedinrome.com%2Fnews%2Fthe-story-of-romes-rose-garden.html&psig=AOvVaw3Jz6aFaD3Cha01wGfaegtK&ust=1593136862620000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiYjMLvm-oCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

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 13: https://youtu.be/-mEYcdbxd0Y  

ROTEIRO DO VÍDEO 

Vamos continuar o nosso projeto ‘The Garden’, relembrando os elementos que aprendemos na última 

aula: ‘Flower’ (flor) e ‘Snail’ (caracol). Hoje, vamos conhecer a ‘Tree’ (árvore), ‘Bird’ (pássaro) e a Butterfly 

(borboleta). Let’s go!!  

 

1) Hello Song!! 

2) What’s your name? My name is… 

3) How are you today? 

4) How’s the weather today? 

5) Remembering (relembrando) – Flower (Flor) and Snail (Caracol) 

6) Garden Elements – Elementos do Jardim – Tree (Árvore) 

What color is the tree? (Qual é a cor da árvore?) – Green 

7) Garden Animals – Animais do Jardim - Bird (Pássaro) 

What color is the bird? (Qual é a cor do pássaro?) – Azul 

How many birds are there? (Quantos pássaros tem na imagem?) - Three  

8) Garden Animals – Animais do Jardim - Butterfly (Borboleta) 

Sing a song – Fly, Fly, Fly the butterfly: https://youtu.be/jflZseWtmyI 

Butterfly of shapes (Borboleta de formas geométricas) – Square, Triangle, Circle 

ACTIVITY 

Arquivar as atividades na pasta de inglês. 

1) Folha 1 – Tree, Bird and Butterfly - Material para a consulta do aluno. 
 

2) Folha 2 – Activity 1 – Help the bird to get the tree – Ajude o pássaro a chegar na árvore. 
 

3) Folha 2 – Activity 2 – Trace the butterfly – Contorne a borboleta. 

 

 

 

https://youtu.be/-mEYcdbxd0Y
https://youtu.be/jflZseWtmyI


GARDEN ELEMENTS: ‘TREE’ 

 

 

GARDEN ANIMALS: ‘BIRD’ and ‘BUTTERFLY’ 

 

           

 

 

 

 

 



 

Activity 1 – Help the bird to get the tree. 

                                                                              

Activity 2 – Trace the butterfly. 

 

 

 


