
  
 
 
 
 

 

29/07/20 

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 (junto ao planejamento) 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 
 
 
 

 

29/07/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MATEMÁTICA 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Recordando os numerais 1, 2 e 3 
 

Dever de casa: Reforço das vogais estudadas 
 

Material necessário: 

✓ Três potes 

✓ 6 tampinhas  

✓ Lápis de cor ou giz de cera 
 

Justificativa: 

Desde o nascimento, a criança está imersa em um universo do qual os 

conhecimentos matemáticos são parte integrante.  

É na aprendizagem de conceitos matemáticos que as crianças 

desenvolvem diversas noções importantes para seu desenvolvimento, a fim de 

se tornarem autônomas, capazes de pensar e resolver problemas. 
 

Objetivos: 

✓ Relembrar os numerais 1, 2 e 3; 

✓ Desenvolver a noção de quantidade. 
 

Desenvolvimento: 

Hoje iremos recordar os numerais já estudados. Você se lembra quais são 

eles? Acertou se disse 1, 2 e 3. 

Antes de iniciarmos a atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/x9X6YeIdIpA 
 

Agora você deverá separar os 3 potinhos e pedir a um adulto para escrever 

em cada um deles os números 1, 2 e 3.  

Feito isso, vamos contar? Vá contando e colocando a quantidade de 

tampinhas (ou outros objetos de sua preferência) indicada em cada pote.  

Para finalizar, faça a atividade abaixo. 
 

Complementação: 

Falando em 1, 2, 3, você se lembra de algo? Eu me lembrei de três 

personagens bem conhecidos nossos: Os 3 porquinhos. Vamos rever essa 

história? Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jvwYT8_Uz_o 

 

 Dever de Casa: 
 

Observe, com atenção, a folha do Dever de Casa (PARA CASA) e siga as 

orientações da sua professora para realizar a atividade. 
 

https://youtu.be/x9X6YeIdIpA
https://www.youtube.com/watch?v=jvwYT8_Uz_o


             
 
 
 
 
 

DE ACORDO COM O NÚMERO INDICADO, COLORA A QUANTIDADE DE ANIMAIS. 
 
 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 

 



             
 
 

 
 
 

PARA CASA 
 

FAÇA UM TRAÇO LIGANDO AS IMAGENS AS SUAS LETRAS INICIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 
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MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

   

Atividade: Aprendendo o som dos instrumentos com o Sr. Música 

. 

Justificativa:  

Para que as crianças aprendam sobre música, são necessários estímulos 

criativos para que elas adquiram mais noções, conhecimentos, habilidades, 

emoções, vivências e sentimentos mediante tal arte. E não há nada mais 

educativo e motivacional do que o uso da criatividade, para fazer despertar nos 

pequeninos essa singela e preciosa arte, que auxilia em muitas áreas do nosso 

desenvolvimento. 

O Vídeo sobre “A aula de música do Joãozinho” faz parte de uma coletânea 

no youtube, que instrui de forma educativa, criativa e com linguagem totalmente 

infantil, o fazer música e o conhecimento dos seus vários componentes teóricos 

e práticos. 

 

Objetivos: 

✓ Despertar criatividade; 

✓ Estimular saudavelmente o interesse pelo estudo da música; 

✓ Estimular a prática sonora com o corpo; 

✓ Aprender música de forma criativa; 

✓ Aprender a assimilar imagens através de seus sons; 

✓ Aprender sons de instrumentos distintos; 

✓ Estimular a prática musical sadia; 

✓ Despertar prazer pelo lúdico; 

✓ Estimulara musicalidade. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Assista ao vídeo do Tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/OdDRJFzIB9U 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/OdDRJFzIB9U

