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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Esta semana teremos mais uma NOVIDADE: O ENCONTRO COM OS 

AVÓS. Ele acontecerá amanhã, quinta-feira, dia 23/07 às 17h. 

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

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS e/ou ORIENTAÇÕES 

ENCONTRO ON-LINE).  

Por favor, para a realização das atividades semanais, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

22/07/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

OS CINCO SENTIDOS 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Visão 

 

Dever de casa: Os cinco sentidos  

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Giz de cera colorido 

 

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: 

✓ Apresentar os cinco sentidos; 

✓ Desenvolver o autoconhecimento; 

✓ Identificar e diferenciar os sentidos, bem como as partes do corpo 

responsáveis por cada um; 

✓ Reconhecer as cores através da visão. 

 

Desenvolvimento: 

Olá! Como você está? Preparado para a nossa atividade do dia? Antes de 

começá-la, que tal assistir ao vídeo explicativo da professora, disponível em: 

https://youtu.be/qdvLARbEjMI 

  

Depois de ter assistido, vamos relembrar os sentidos que já aprendemos até 

aqui? Nós conhecemos o paladar, representado pela nossa língua e responsável 

pelos gostos que sentimos; a audição que nos faz ouvir os sons, ruídos ou 

barulhos através dos ouvidos e conhecemos também o olfato, que nos faz sentir 

os cheiros pelo nariz.  

No vídeo de hoje aprendemos um sentido novo. Você se recorda qual é? 

Acertou se disse a VISÃO. 

Os olhos são os órgãos responsáveis pela visão. Através deles enxergamos 

as cores, os  objetos, os  brinquedos, as  paisagens... Tudo ao nosso redor.  Se  

 

https://youtu.be/qdvLARbEjMI
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conseguimos distinguir os rostos, por exemplo, é porque enxergamos as 

pessoas pelos nossos olhos.  

Assim, na atividade de hoje, iremos exercitar a visão. Na folha de atividade, 

observe as sombras dos bichinhos que aparecem.  

Peça a ajuda de um adulto e encontre os seus pares. Depois de encontrá-

los, colora-os usando cores iguais.  

Exemplo: Se você colorir a sombra da borboleta de amarelo, então colora a 

imagem da borboleta também de amarelo.  

 

Complementação: 

Vamos continuar aprendendo? Assista aos vídeos! 

1. Ver - https://www.youtube.com/watch?v=eDLMVVhFSrM 

2. Visão - https://www.youtube.com/watch?v=mcuHEdogo5Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dever de Casa: 

 

Hoje é dia de Dever de casa.  

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

Faça tudo com capricho, como orientado por sua professora. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eDLMVVhFSrM
https://www.youtube.com/watch?v=mcuHEdogo5Y


             
 
 

 
 
 

 OS SENTIDOS: VISÃO 
 

OS OLHOS SÃO OS ORGÃOS RESPONSÁVEIS PELA VISÃO. É ATRAVÉS DELES QUE ENXERGAMOS TUDO AO 

NOSSO REDOR. VAMOS TESTAR? 

VEJA DE QUEM É CADA SOMBRA E COLORA O SEU PAR COM A MESMA COR.  

 
 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 

 



 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

    

           
 

 

TRABALHANDO OS 5 SENTIDOS 
 

LIGUE OS PERSONAGENS AOS OBJETOS REFERENTES  
A CADA SENTIDO. 

 

    

           

NOME: _______________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

   

Atividade: 20/07 – Dia do AMIGO  

                  Vídeo musical educativo/homenagem + brincadeira “Indiozinhos” 

. 

Justificativa:  

A amizade é um dos valores mais importantes no desenvolvimento da 

educação da criança. Trata-se do afeto pessoal, puro e desinteressado por outra 

pessoa, que se fortalece diante dos relacionamentos entre os seres humanos.  

Para que as crianças entendam sobre o valor da amizade, são necessários 

estímulos que trabalharão habilidade, emoções, vivências e sentimentos. Não 

há nada mais educativo e motivacional do que a música, em sua ludicidade e 

capacidade de educar pelos sons. 

Ela nos ajudará a despertar esse mais singelo e precioso afeto de 

coletividade, união e amizade. 

 

Objetivos: 

✓ Desenvolver afetos através da música; 

✓ Desenvolver senso de coletividade e de pares; 

✓ Desenvolver motricidade; 

✓ Adquirir referências numéricas através da música; 

✓ Aprender sobre povos e etnias diferentes, e a respeitá-los, através da 

música; 

✓ Aprender espécies de animais, seus sons e seus ambientes através da 

música; 

✓ Reproduzir sons distintos; 

✓ Estimular a prática musical sadia; 

✓ Estimular a musicalidade. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Assista ao vídeo do Tio Thales,  

disponível em: https://youtu.be/-ZWWbzG5qJI 

 

Cantem e divirtam-se!  

 

 

 

https://youtu.be/-ZWWbzG5qJI

