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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos firmes e aprendendo juntos! 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. 

➢ Para a realização das atividades diárias e dos Deveres de Casa, 

disponibilizamos matrizes para o registro. Todas precisam ser arquivadas 

para entrega à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ As matrizes estão sendo disponibilizadas no site e também na escola. Se 

vocês não têm como imprimi-las em casa, por favor, fique à vontade para 

buscá-las (verifique horário junto à coordenação). 

➢ Sempre coloque o nome da criança na atividade, em letra PALITO, 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.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

FORMAS GEOMÉTRICAS 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Fixando as formas geométricas  

 

Dever de casa: Formas geométrica  

 

Material necessário: 

✓ Tinta  

✓ Esponja  

✓ Tesoura (uso do adulto) 

 

Justificativa: 

As formas geométricas fazem parte da nossa vida e estão presentes em 

nossos dias, em todos os lugares que frequentamos. Mas por que é importante 

estudar geometria na educação infantil?  

Os conceitos geométricos constituem parte importante do currículo de 

Matemática porque, por meio deles, o aluno desenvolve um tipo especial de 

pensamento que lhe permite compreender, descrever e representar, de forma 

organizada, o mundo em que vive. 

 

Objetivos: 

✓ Aprender a diferenciar as formas geométricas  

✓ Identificar, comparar e classificar as formas geométricas 

 

Desenvolvimento: 

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

disponível em: https://youtu.be/ylQhpNtS7zE 

 

Hoje estamos relembrando as formas geométricas já estudadas.   

Pega as esponjas e, com a ajuda de um adulto, trace os formatos de círculo, 

quadrado e triângulo.  

Depois recorte e vá molhando as esponjas com formatos geométricos na 

tinta para carimbar na folha de atividade.  

 

Dever de Casa: 

 

Observe abaixo, com atenção, a folha do Dever de Casa (PARA CASA). 

Siga a orientação da professora e capriche! 

 

 

https://youtu.be/ylQhpNtS7zE


             
 
 
 
 
 

 
TRABALHANDO FORMAS GEOMÉTRICAS 

 

VAMOS CARIMBAR AS FIGURAS GEOMÉTRICAS? 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 

 



 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

    

           
 

 

PARA CASA 
 

COLORA SOMENTE AS IMAGENS CORRESPONDENTES ÀS 
FORMAS DO PRIMEIRO QUADRO. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                  

NOME: _______________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

   

Atividade: Dia nacional da Ciência (08/07) / Sons com bolhas 

 

Material necessário: 

✓ Copo com água 

✓ Canudo 

✓ Detergente (opcional) 

 

Obs: É indispensável a atuação de um adulto na ação deste experimento. A 

criança será sua assistente nesta atividade. 

 

Justificativa:  

O estudo da ciência para as crianças terá sempre a importância de fazê-

las observar o mundo de modo completamente novo, mais completo e muito 

mais rico, entendendo cada detalhe e conseguindo enxergar conceitos em 

praticamente tudo. 

A música, dentre suas inúmeras funções e aplicabilidades, pode servir 

também como um recurso didático com caráter lúdico para instaurar um 

processo significativo e instigador no ensino de Ciências, tendo em vista suas 

interligações. 

Som é um evento natural presente em quase tudo na nossa vida. Através 

dele o ser humano pode transmitir ideias, emoções e sentimentos. A voz, som 

produzido pelo nosso corpo, é também um importante meio de expressão e 

comunicação. Percebe-se desta forma, que desde muito cedo os seres humanos 

são estimulados a usarem os sons de diversas formas.  

Os sons e a música, portanto, estão muito presentes no cotidiano das 

crianças, desde os primeiros anos de vida, em casa, na escola, e em outros 

ambientes. Para Bebês e crianças pequenas os sons são algumas das mais 

eficazes formas de expressão e comunicação, e também de aprendizado do 

novo mundo. A produção de elementos sonoros, como o estourar de bolhas, 

além de científico, torna-se fonte de curiosidade, interesse e estímulos para os 

pequeninos. 

 

Objetivos: 

✓ Desenvolver consciência sonora e corporal; 

✓ Trabalhar ludicamente o processo de construção sonora; 

✓ Reproduzir artificialmente os sons. 

✓ Estimular prática sonora e a musicalidade. 
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Desenvolvimento da atividade: 

1. Assista ao vídeo explicativo do tio Thales, disponível em:  

https://youtu.be/N9meBHjQF-U 

Siga as instruções da atividade proposta pelo tio Thales  e divirta-se! 

 

2. Vamos ouvir uma música sobre bolhas? Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=LOLNSmEB1Bw 

 

3. Papai/mamãe, filme a criança realizando a atividade. Poste o vídeo no 

seu feed (de preferência no feed, e não no stories) do Instagram e marque 

@colegioequipejf e @thalestacito.  

 

Obs.: Caso não tenha rede social, encaminhe o vídeo para a coordenação a fim 

de que possamos postá-lo. Não deixem de participar! 

 

https://youtu.be/N9meBHjQF-U
https://www.youtube.com/watch?v=LOLNSmEB1Bw

