
  
 
 
 
 

 

27/07/20 

MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais. Esta semana nos 

encontraremos novamente, na quinta-feira, às 17h. 

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

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES). O link para acesso ao encontro será 

disponibilizado no Planejamento Diário das Atividades de quinta-feira.  

 

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.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

LINGUAGEM 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Vamos relembrar as vogais que conhecemos? 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Giz de cera ou lápis de cor 

 

Justificativa: 

As vogais são 5 letras (A, E, I, O, U) que estão presentes em todas as 

palavras da nossa comunicação. Elas produzem a coerência e a sonoridade das 

palavras. Além disso, elas formam a base das silabas. Portanto, ao 

apresentarmos as vogais, estamos desenvolvendo um trabalho que se 

prolongará durante a vida estudantil das crianças e que auxiliará no momento da 

formação de palavras.  

Na faixa etária dos 3 anos, é importante o trabalho com as vogais afim de 

apresentar, reconhecer, identificar e desenvolver a sonoridade destas 5 letras 

em uma palavra. A exploração desse ensino auxiliará no aprendizado eficaz das 

letras.   

 

Objetivos:  

✓ Relembrar as vogais trabalhadas A, E, I; 

✓ Reconhecer e fixar estas letras; 

✓ Desenvolver a coordenação motora colorindo. 

 

Desenvolvimento: 

Olá, criança! Tudo bem com você? Antes de começarmos esta atividade, 

assista ao vídeo explicativo da professora, disponível em: 

https://youtu.be/Ipzb_Ta7Jzs 

 

Hoje relembramos as vogais já trabalhadas A, E, I. Vimos que Abelha e 

Avião começam com A. Elefante e Estrela iniciam-se com E e Índio e Imã, por 

sua vez, tem o I como a sua letra inicial.  

Na atividade de hoje vocês encontrarão balões com estas letras dentro. Será 

que você consegue identificá-las? Quero ver!  

Depois de terem reconhecido, colora as letrinhas conforme a legenda 

demonstrada na atividade. Lembre-se de caprichar no colorido e se esforçar para 

colorir apenas dentro do balão com as vogais A, E, I, combinado?  

Espero que tenha gostado. Um beijinho! 

https://youtu.be/Ipzb_Ta7Jzs


             
 
 
 

 
 

FIXANDO AS VOGAIS A, E e I 
 

OBSERVE OS BALÕES ABAIXO E IDENTIFIQUE AS VOGAIS QUE 
ESTÃO DENTRO DELES. EM SEGUIDA, COLORA-AS CONFORME A 

LEGENDA.  
 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: Pega-bolinha 

 

Material necessário:   

✓ Um copo plástico; 

✓ Bolinhas pequenas (que caibam dentro desse copo); 

✓ Um rolinho de papel alumínio e durex para colar em uma superfície com 

objetivo de ficar mais alto (dando mais velocidade à bolinha) 

Obs.: Caso não tenham em casa o rolinho, a atividade poderá ser realizada sem 

ele; o adulto deverá arremessar a bolinha dando velocidade a ela ao lançar. 

 

Justificativa:   

Nossa atividade de hoje é muito gostosa de brincar! Ela envolve cognição, 

atenção e tempo de reação. Você sabe o que é isso? 

Cognição significa processar informações com a finalidade de perceber, 

integrar, compreender e responder adequadamente aos estímulos do ambiente, 

levando o indivíduo a pensar e avaliar como cumprir uma tarefa. O 

desenvolvimento cognitivo depende do envolvimento de várias outras funções e 

da boa desenvoltura de outras funções que o alicerçam como a linguagem, a 

coordenação motora e suporte afetivo-emocional.  

 A atenção é o processo cognitivo que nos permite concentrar em um 

estímulo ou atividade para processá-los mais profundamente depois. A atenção 

é uma função cognitiva fundamental para o desenvolvimento de situações 

cotidianas, usada para a maioria das tarefas que realizamos no dia a dia. De 

fato, foi considerada um mecanismo que controla e regula o resto dos processos 

cognitivos: da percepção (precisamos da atenção para focar em um estímulo 

que nossos sentidos não alcançam) à aprendizagem e processos complexos de 

raciocínio. 

 E o tempo de reação? Esse é o tempo decorrido entre um estímulo e a 

pessoa iniciar uma resposta motora a esse estímulo (visual, auditivo ou tátil). 

 

Objetivos:    

✓ Desenvolver as habilidades de cognição, atenção e tempo de reação da 

criança; 

✓ Trabalhar noção de espaço e tempo, entre outros.       
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Desenvolvimento da atividade:   

Nossa atividade de hoje, precisará da ajuda de um adulto. 

O adulto deverá colocar a bolinha dentro do rolo, de modo que ela desce 

em direção à criança.  

A criança deve ficar atenta ao movimento da bolinha e pará-la com o 

auxílio de um copo.  

 

Obs.: Observem as imagens modelo abaixo e repitam o processo até que a 

criança demonstre interesse. 

 

 
 

 


