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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. 

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=http%3A%2F%2Feimundinhofeliz.comunidades.net%2F&psig=AOvVaw1eaKPKfqS9VXe-NNzXOX5B&ust=1593810278414000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDqx6C8r-oCFQAAAAAdAAAAABAD
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

LITERATURA E ARTES 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Pintura com esponja  

 

Livro do dia: Um mundinho de paz 

 

Material necessário: 

✓ Matriz de atividades ou folha A4 

✓ Tinta guache verde e azul 

✓ Esponja de cozinha 

 

Justificativa:  

A contação de histórias faz parte da arte. Ambas permitem aos 

espectadores o encontro com um mundo paralelo ao que vivemos: o mundo da 

criatividade e da imaginação.  

Na infância, a criança possui, de maneira aflorada, a capacidade de viver o 

mundo real e o imaginário usando-os como ferramenta para aguçar a sua 

curiosidade. Ao ouvir histórias podemos desenvolver o desenho e a pintura, a 

musicalidade, a oralidade, o pensamento, o imaginário, o faz de conta, o 

brincar... São inúmeros os benefícios ao trabalharmos a arte e a contação de 

história na infância.  

 

Objetivos:  

✓ Desenvolver a imaginação através da contação de histórias 

✓ Aprimorar a coordenação motora 

✓ Aguçar a criatividade 

✓ Reconhecer novas técnicas de arte e diferentes materiais 

 

Desenvolvimento: 

Hoje é dia de história. Que legal! Vamos assistir ao vídeo com essa linda 

contação de história trazida pela professora, disponível em: 

https://youtu.be/16lyAqo9mN4 

 

Agora que já ouviu a história, é a sua vez de usar a imaginação para 

desenvolver uma linda pintura. Está preparado(a)? 

Com a folha de atividade em mãos, vamos aprender uma nova técnica de 

pintura: A pintura com esponja.   

Na folha, temos a imagem do mundinho, o mesmo da história que ouvimos. 

Vá molhando a esponja na tinta e vá pintando-o usando as cores azul e verde.  

https://youtu.be/16lyAqo9mN4
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Complementação: 

Nós vivemos no planeta Terra e precisamos cuidar dele. Vamos assistir a 

um vídeo sobre os cuidados que devemos ter com o meio ambiente? Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8 

 

 

Algumas imagens para te inspirar: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Fpin%2F244390717259540640%2F&psig=AOvVaw3Hc-c7iHovpnznHjbE8YRW&ust=1593809908151000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPih4vS6r-oCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pragentemiuda.org%2F2014%2F06%2Fpintura-com-potinhos-de-yakult-e-esponja.html&psig=AOvVaw3Hc-c7iHovpnznHjbE8YRW&ust=1593809908151000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPih4vS6r-oCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.rochaxavier.com.br%2Fexibe.asp%3Fid%3D1868&psig=AOvVaw3Hc-c7iHovpnznHjbE8YRW&ust=1593809908151000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPih4vS6r-oCFQAAAAAdAAAAABAe


             
 
 
 
 
 
 

PINTURA COM ESPONJA 

 
APÓS ASSISTIR AO VÍDEO COM A HISTÓRIA “UM MUNDINHO DE PAZ”, DE INGRID BIESEMEYER, PINTE O 

MUNDINHO ABAIXO USANDO UMA ESPONJA. 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 

 


