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MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Estão preparados para mais uma semana de aprendizado e diversão?  

Esta semana teremos uma NOVIDADE: O Dia do Amigo está próximo e 

seria muito triste passar essa data longe nos nossos amigos da escola, não é 

verdade? Então faremos um encontro on-line: o ENCONTRO DA AMIZADE. Ele 

acontecerá na próxima quinta-feira, dia 16/07 às 17h. 

Informações específicas sobre este encontro no site da escola (ALUNO – 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES ENCONTRO ON-LINE).  

 Para a realização das atividades semanais, 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. Todas elas precisam ser arquivadas para entrega 

à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ As matrizes estão sendo disponibilizadas no site e 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 

 

OS CINCO SENTIDOS 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: OLFATO  

 

Material necessário: 

✓ Tapa olhos 

✓ Objetos diversos com odor 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 

Justificativa: 

Os sentidos são responsáveis pela nossa capacidade de interpretar o 

ambiente, ou seja, captar diferentes estímulos e informações ao nosso redor.  

É de suma importância ensinarmos e aguçarmos os cinco sentidos (Olfato, 

visão, audição, paladar e tato) na educação infantil, pois através deles 

trabalhamos o autoconhecimento. 

 

Objetivos:  

✓ Estimular e desenvolver os cinco sentidos 

✓ Trabalhar autoconhecimento 

✓ Identificar e diferenciar os sentidos, aprendendo como cada um deles 

funciona e opera no corpo humano 

✓ Reconhecer cheiros  

 

Desenvolvimento: 

Você já ouviu falar sobre os sentidos do corpo humano? São 5: o OLFATO, a 

VISÃO, o PALADAR, a AUDIÇÃO e o TATO. Eles nos permitem conhecer o 

mundo que está à nossa volta através de cheiros, sabores, texturas, sons e 

imagens.  

Hoje vamos estudar o sentido do olfato. O órgão responsável por ele é o nariz; 

é através dele que sentimos os cheiros. Vamos assistir ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/0h9-vPHslwM 

 

Vocês sabiam que existem cheiros fortes e fracos? Agradáveis e desagradáveis? 

E temos algumas coisas sem cheiro? Que tal conhecermos algumas? 

Papai/mamãe, separe alguns objetos que possuem cheiro e vende os olhos da 

criança. Oriente-a a, sem tocar, apenas utilizando o olfato, adivinhar o que é. 

Para finalizar, faça a atividade disponível abaixo. 

https://youtu.be/0h9-vPHslwM


             
 
 
 
 
 

 

TRABALHANDO OS SENTIDOS – OLFATO 
 

ATENÇÃO! MARQUE COM UM “X” A IMAGEM QUE REPRESENTA O CHEIRO DESAGRADÁVEL, 
CIRCULE A DE CHEIRO AGRADÁVEL E COLORA A QUE NÃO TEM CHEIRO. 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: Passa linha 

 

Material necessário:  descrição abaixo, específica para opção escolhida 

 

Justificativa:   

A função de escrever, fazer desenhos, pinturas, colagens, recortar papel e 

fazer traçados em folhas são apenas algumas atividades que podem ser feitas 

graças à coordenação motora fina. Ela é responsável pelo trabalho de pequenos 

músculos, localizados, principalmente, nas mãos e nos pés.  

 

Objetivos:    

✓ Estimular a coordenação motora 

✓ Permitir o controle de movimentos específicos para realizar determinadas 

atividades 

✓ Expandir o desenhar, o pintar e o manusear pequenos objetos 

✓ Desenvolver movimentos mais precisos e delicados 

✓ Trabalhar habilidades específicas 

✓ Estimular movimentos corporais diversos e o ritmo corporal 

✓ Propor um momento divertido para toda a família 

✓ Estimular a interação, atenção e concentração 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Nossa proposta hoje oferece três opções de atividades. Escolha a que for 

mais adequada para você! 

 

Opção 1: No papelão ou prato de isopor 

✓ Papelão (e/ou prato de isopor) 

✓ 1 caneta para fazer furos 

✓ Lã ou barbante 
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Opção 2: Com macarrão 

✓ 1 pedaço de papelão 

✓ Cola branca para colar os macarrões 

✓ Cadarços ou lã (pode ser barbante)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opção 3: Leão 

✓ Caneta para fazer os furos 

✓ Papel colorido e canetinha para desenhar o leão 

✓ Agulha grossa (sob supervisão constante de um adulto)  

 

              

 

 


