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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: Audição  
 

Material necessário: 

✓ Caixinha de som ou algum eletrônico que emita som 

✓ Copos plásticos (ou copinhos de iogurte ou garrafinha pet)  

✓ Grãos de diferentes tipos: arroz, feijão, milho... (você poderá substituir os 

grãos por miçangas ou botões sem uso, se tiver em casa – monitore a 

criança durante o uso) 

✓ Durex (ou fita adesiva) 
 

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 ensinar sobre o tema 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 sons 

 

Desenvolvimento: 

Hoje vamos conhecer mais um dos nossos 5 sentidos: a audição. O órgão que 

nos permite escutar são os ouvidos. 

Através da audição nós conseguimos reconhecer e diferenciar os sons à nossa 

volta. Vamos assistir ao vídeo explicativo da professora, disponível em: 

https://youtu.be/QHFZh5Sy-5Q 

 

Para trabalharmos esse sentido, vamos propor duas atividades. Faça as duas 

com carinho e atenção para aprender bastante! 

 

Atividade1: Agora vamos brincar de adivinhar?  

Com os olhos vendados, peça para om papai ou a mamãe acessar o vídeo 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1eiGSX0t-nc&t=206s  

Ouça com atenção e descubra quais são os sons. 

 

https://youtu.be/QHFZh5Sy-5Q
about:blank
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Atividade 2: Confecção de um chocalho 

Vamos construir um chocalho com copinhos plásticos?  

Coloque dentro de cada chocalho um elemento diferente (arroz, feijão, milho...) 

Se você não souber como fazer, assista ao tutorial disponível abaixo. 

Se concentre no som que cada elemento faz e note a diferença. 

 

Tutorial para confeccionar seu chocalho: 

https://www.youtube.com/watch?v=-AmNzViaCN8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-AmNzViaCN8
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 

Professora: Marianna Panisset 

 
 

Atividade: Dentro x Fora - Capture as gotinhas dentro do balde 

 

Justificativa: 

A internet faz parte de nossas vidas e há muita coisa boa a ser aprendida 

com ela. Podemos adequar seu uso a qualquer atividade e/ou momento de 

nossa vida.  

Hoje vamos usar nossos conhecimentos e equipamentos para trabalhar os 

conceitos matemáticos Dentro e Fora.  

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o raciocínio; 

✓ Trabalhar os conceitos matemáticos dentro x fora; 

✓ Desenvolver a coordenação motora. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida família, acessem o vídeo explicativo da professora Marianna, 

disponível em: https://youtu.be/WPDKS9U-Yzg 

 

No vídeo da tia Marianna, acompanhem juntos as instruções propostas 

para o desenvolvimento desta atividade. Acesse o jogo do dia utilizando o link: 

https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=10628 

 

 
Atenção! Se for necessário, siga as orientações para baixar o flashplayer 
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/instale-plugin-flash-visualizar-videos-animacoes-jogos  

 

  

https://youtu.be/WPDKS9U-Yzg
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=10628
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/instale-plugin-flash-visualizar-videos-animacoes-jogos
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpt.dreamstime.com%2Ffotografia-de-stock-computador-de-secret%25C3%25A1ria-de-sorriso-dos-desenhos-animados-image19057432&psig=AOvVaw20dyugzTa3rTeBAqnGIJbl&ust=1591746147511000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDT5tKy8-kCFQAAAAAdAAAAABAT

