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MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais. Nossos encontros 

continuam acontecendo, sempre na quinta-feira, às 17h. 

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

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS).  

 

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.  

➢ Façam o DEVER DE CASA com capricho. 

➢ Para a realização das atividades diárias e do Dever de Casa, utilizaremos 

matrizes. Todas elas precisam ser arquivadas para entrega à professora no 

retorno das aulas presenciais.  

➢ As matrizes estão sendo disponibilizadas no site (diariamente) e na escola 

(semanalmente). 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 
 

LITERATURA E ARTES 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Conhecendo o gênero textual narrativa – Fábula  

 

Material necessário: 

✓ Garrafa pet ou caixa de ovos 

✓ E.V.A ou papel verde 

✓ Cola branca (para uso do adulto) 

✓ Tesoura (ara uso do adulto) 

 

Justificativa: 

As fábulas apresentam-se como materiais eficientes não só para o 

desenvolvimento intelectual como moral, pois colabora para a formação de 

valores das crianças, dentro e fora da escola, despertando, acima de tudo, o 

interesse pelo aprendizado. 

Quando a criança escuta uma fábula, se encanta com a história. Além de 

ter animais como personagens, agindo como se “fossem gente”, é transmitido 

um aprendizado que é agregado na formação de valores, em situações que, 

muitas vezes, estão dentro do contexto vivido pela criança. 

 

Objetivos:  

✓ Ensinar valores: através das fábulas as crianças aprenderão valores 

como a empatia, a generosidade, a solidariedade, a bondade, ou o 

esforço; 

✓ Promover a reflexão: as fábulas terminam com uma moral da história ao 

final e estimula a criança a pensar e a refletir sobre o que acontece, 

portanto, além disso, estimula o pensamento e a capacidade crítica da 

criança; 

✓ Estimular a criatividade e imaginação: esses relatos podem ser 

protagonizados por animais que agem como pessoas. Isso ajuda a 

criança a fazer sua imaginação trabalhar. 

Desenvolvimento: 

Sexta-feira é dia de história. Oba! 

A história de hoje é uma fábula. Fábulas são relatos curtos, cujos 

personagens principais são animais que apresentam características humanas. A 

intenção da fábula é ensinar, educar e aprender, por isso todas se encerram com 

uma “moral da história”. 

 

https://br.guiainfantil.com/blog/educacao/valores/7-valores-basicos-que-devemos-ensinar-aos-nossos-filhos/
https://br.guiainfantil.com/estimulacao-infantil/444-como-criar-o-habito-de-ler-livros-nas-criancas.html
https://br.guiainfantil.com/materias/cultura-e-lazer/artes/7-formas-de-despertar-a-criatividade-das-criancas/
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Agora, assista a contação da história “A lebre e a tartaruga”, trazida pela 

professora e disponível em: https://youtu.be/0i_vWfMuoiw 

 

Após assistir a contação feita pela professora, que tal criarmos a nossa 

tartaruga? Para fazer o casco da tartaruga iremos utilizar o fundo de uma garrafa 

pet ou caixa de ovos.  

Com a ajuda de um adulto, desenhe a tartaruga na folha verde e recorte. 

Feito isso, cole o casco em seu corpo e depois cole-a na folha de atividade 

(algumas imagens modelo em anexo). 

 

Complementação: 

1. Você quer assistir a essa história? Ela está disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lr5hrXLzMNU 

2. Conhece a música da lebre e ada tartaruga? Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=dnbY2Qy8kxI 

 

Imagens – modelo: 

 

 

 

https://youtu.be/0i_vWfMuoiw
https://www.youtube.com/watch?v=Lr5hrXLzMNU
https://www.youtube.com/watch?v=dnbY2Qy8kxI


             
 
 

 
 
 

 

CONHECENDO UM NOVO GÊNERO TEXTUAL – A FÁBULA 

UTILIZANDO MATERIAIS RECICLÁVEIS, CONFECCIONE UMA TARTARUGA BEM BONITA E COLE-A ABAIXO. 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 

 


