
  
 
 
 
 

 

30/07/20 

MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais. Esta semana nos 

encontraremos novamente HOJE, às 17h. Não se esqueçam! 

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

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

disponibilizado abaixo.  

 

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.  
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Atenção ao LINK para o ENCONTRO do Dia 
 
 

Observações importantes:  

✓ Nosso encontro tem duração de 20 min. Seja pontual! 

✓ NÃO FALE junto com a professora; escute o que ela tem a dizer! 

✓ Assim que terminar o horário, DEIXE o encontro. 

✓ Papai/mamãe, pedimos que fique o tempo todo ao lado da sua criança 

e sigam a instrução da professora quanto a deixar os microfones 

ligados ou desligados. 

✓ CÂMERAS sempre ligadas. 

✓ Não permita que a criança mexa no computador livremente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCONTRO ON-LINE 

Maternal III: Tia Letícia e Tia Fernanda 

HOJE, 30/07, às 17h 
 

Link: https://meet.google.com/rxw-quma-vat 

 

https://meet.google.com/rxw-quma-vat
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: ABERTO x FECHADO 

 

Material necessário: 

✓ Objetos diversos para abrir e fechar 

✓ Tinta guache vermelha e amarela 

 

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: 

✓ Conhecer um novo conceito matemático  

✓ Desenvolver coordenação motora fina 

 

Desenvolvimento: 

Nós já estudamos alguns conceitos matemáticos. Está lembrado? São os 

conceitos dentro/fora, cheio/vazio e pequeno/grande.  

Hoje conheceremos novos conceitos matemáticos: Aberto e fechado.  

Mas antes de iniciar a atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/o6B8RltolgE 

 

Agora, com a ajuda de um adulto, procure em sua casa objetos que podem 

ser/estar abertos e fechados. 

Em seguida, faça a atividade na folha disponível abaixo. 

 

Complementação:  

Para reforçar nosso aprendizado, assista ao vídeo com a música da 

“janelinha”, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ez0Mcte0xUE  

https://youtu.be/o6B8RltolgE
about:blank


             
 
 
 
 
 

TRABALHANDO CONCEITOS MATEMÁTICOS 

 

PINTE COM TINTA GUACHE AMARELA A JANELA QUE ESTÁ ABERTA E COM TINTA VERMELHA 
A QUE ESTÁ FECHADA. 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

INGLÊS 
Professora: Luísa Vieira 

 

Atividade: Projeto “Food” 
 

Justificativa: 

Estudar inglês na educação infantil faz com que a criança se abra a um 

novo idioma juntamente ao português, o que permite que o seu cérebro tenha 

mais facilidade para trocar de língua ao se comunicar. 

Além disso, o estudo de inglês na infância também estimula as funções 

cognitivas das crianças, favorecendo a capacidade de raciocínio e a integridade 

do seu cérebro, pois quanto mais o nosso cérebro se exercita e recebe 

atividades, com mais rapidez e saúde ele se desenvolve.  

Hoje vamos continuar o nosso projeto ‘Food’ (alimentação). 

Relembraremos as frutas que foram aprendidas na última aula e conheceremos 

novas ‘fruits’. ‘Yummy’!! 
 

Objetivos:  

✓ Incentivar o gosto pela língua inglesa 

✓ Iniciar o projeto “Food” 

✓ Estimular a concentração 
 

Desenvolvimento: 

Abaixo encontra-se o planejamento de INGLÊ. Assista ao vídeo da 
professora Luísa (link disponível no planejamento), siga os passos e realize as 
atividades propostas.  

 
ATENÇÃO! Não se esqueça de guardar sua atividade na pasta de Inglês para entregar à 

professora no retorno das aulas presenciais.  

 



 

SUPPORT MATERIAL 

Preschool 1 

Teacher Luísa 

Hello!! 

Are you ready for our class?? Let’s start!! 

Vamos começar a nossa aula, clique no link a seguir: 

Preschool 1 – 30 – 07 - 2020: https://youtu.be/UBdYTgQ1fNU  

ROTEIRO DO VÍDEO 

‘Are you hungry?’ (Você está com fome?). Na videoaula de hoje, continuaremos o nosso projeto ‘Food’ 

(alimentação). Relembraremos as frutas que foram aprendidas na última aula e conheceremos novas ‘fruits’. 

‘Yummy’!! 

1) Hello!! 

2) How are you today? 

3) How’s the weather? 

4) What’s your name? My name is… 

5) Watch the video ‘Are you hungry?’: https://youtu.be/ykTR0uFGwE0  

6) Remembering Fruits (frutas) – orange, strawberry, banana, apple – Material da aula anterior. 

7) New Fruits (frutas novas) – grape (uva), watermelon (melância), papaya (mamão), pineapple (abacaxi) 

8)  Do you like...? (Você gosta …?) – Do you like grape? (Você gosta de uva? 

      Do you like watermelon? (Você gosta de melância?) 

      Do you like papaya? (Você gosta de mamão?) 

      Do you like pinapple? (Você gosta de abacaxi?) 

YES, I DO. (Sim, eu gosto.) NO, I DON’T. (Não, eu não gosto.) 

9) How many fruits? (Quantas frutas?) – How many bananas are there? There is 1 banana. 

                      How many papayas are there? There are 2 papayas. 

                       How many grapes are there? There are 3 grapes. 

 

ACTIVITY 

Arquivar as atividades na pasta de inglês. 

1) Folha 1 – Fruits (Frutas) – Material para consulta do aluno. 

2) Folha 2 – Count how many fruits and color. – Contar quantas frutas tem na imagem e colorir.  

 

 

 

 

https://youtu.be/UBdYTgQ1fNU
https://youtu.be/ykTR0uFGwE0


 

FRUITS 

 

 

  

 
 

 

 

 

 



 

Count how many fruits and color. 

 

 

 

 


