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MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Iniciamos mais uma semana de muito aprendizado. 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.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

HIGIENE PESSOAL 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Higiene pessoal - Escovação dos dentes 

 

Material necessário: 

✓ Matriz de atividades ou folha A4 

✓ Giz de cera ou lápis de cor 

 

Justificativa: 

Ao ensinarmos sobre escovação dos dentes para as crianças estamos 

reforçando os hábitos saudáveis de higiene e auxiliando na compreensão e 

conhecimento da saúde.  

A saúde da boca parte de práticas essenciais como a ida ao dentista 

constantemente e uma boa escovação dos dentes. Estes são hábitos que devem 

ser cultivados desde a primeira infância com o intuito de diminuir a incidência de 

caries e outras doenças. 

 

Objetivos:  

✓ Reforçar a importância da escovação de dentes 

✓ Compreender a importância da higiene pessoal 

✓ Desenvolver a coordenação motora fina 

 

Desenvolvimento: 

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

disponível em: https://youtu.be/crUeEHr83Ps 

 

No vídeo de hoje, conhecemos a história do jacaré que não gostava de 

escovar os dentes. Ele comia doces, balas, biscoitos e só escovava os dentes 

de vez em quando. Com o passar do tempo o pobrezinho começou com fortes 

dores nos dentes. Isto, porque as cáries invadiram a boquinha dele e então 

compreendeu a importância da escovação.  

E você? Como anda a escovação dos seus dentes? Para prevenir diferentes 

doenças na boca precisamos mantê-la em dia, não é mesmo? 

Na atividade de hoje nós iremos ajudar o dentinho a acabar com as cáries. 

Com giz de cera ou lápis de cor, leve a escova e o dentinho até os bichinhos 

percorrendo o caminho direitinho. Vamos lá?  

 

 

https://youtu.be/crUeEHr83Ps


  
 
 
 
 

 

06/07/20 

MATERNAL III 

 

Complementação: 

1. Depois de terminar a atividade, para aprender a maneira correta de 

escovar seus dentinhos, acesse o vídeo disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=_f7b6tUmNgY&feature=youtu.be 

 

2. Vamos ouvir uma canção? Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=3LST6hQilyM 

https://www.youtube.com/watch?v=_f7b6tUmNgY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3LST6hQilyM


             
 
 
 
 
 
 

HIGIENE PESSOAL 

 
VAMOS AJUDAR O NOSSO AMIGO DENTE A PERCORRER O CAMINHO PARA ELIMINAR AS CÁRIES? 

                                                                                                                                                        
 
 
 

 
                          

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: Stop 

 

Material necessário:    

✓ Música animada 

✓ Um local confortável 

 

Justificativa:   

Realizar uma atividade com música ajuda a melhorar a sensibilidade das 

crianças, a capacidade de concentração e memória, trazendo benefícios no 

processo de alfabetização e ao raciocínio matemático. 

A música, sem dúvidas, é um instrumento capaz de auxiliar e potencializar 

o desenvolvimento infantil. É capaz de melhorar significativamente a criatividade, 

consciência, expressão corporal e motricidade (competência ou conjunto de 

funções nervosas e/ou musculares que possibilitam os movimentos do corpo). 

 

Objetivos:    

✓ Estimular movimentos corporais diversos 

✓ Desenvolver ritmo corporal 

✓ Propor um momento divertido para toda a família 

✓ Estimular a interação, atenção e concentração 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Papai/mamãe, hoje vamos brincar de STOP. Você se lembra dessa 

brincadeira? É super divertida, estimulante e ainda desenvolve diversos 

movimentos corporais. 

Mas se você não se lembra, sem problema! 

Assistam juntos ao vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Famwxb3vsSA 

Em seguida, num espaço confortável (observe se não há quinas nos 

móveis ou algum outro objeto que ponha em risco a criança), coloque uma 

música animada para tocar (ou o próprio vídeo sugerido) e deixe a brincadeira 

acontecer. 

Fácil, não é? Divirta-se com sua criança e convide toda a família!  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Famwxb3vsSA

