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MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Não se esqueça do nosso encontro, sempre na quinta-feira, às 17h. 

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

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS).   

Estamos na Semana da Alfabetização. Por isso, continue acompanhando as 

atividades com carinho! 

Para a realização das mesmas, fiquem 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.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

08/09/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Independência do Brasil – 7 de Setembro 

 

Atividade Extra: Semana da Alfabetização 

Acesse o Roteiro Semanal de Atividades Extras e realize a atividade 

proposta para o dia de hoje. 

Disponível no site: ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERIAL DE 

APOIO. 

 

Material necessário: 

✓ Cola branca (para uso do adulto) 

✓ Papéis picados nas cores: Azul, amarelo e verde 

 

Justificativa: 

O dia 7 de setembro é mais do que uma simples data para nós brasileiros, 

ele simboliza o início da liberdade de uma pátria. De uma história de dominação 

e controle de uma nação, que por fim ganhou sua independência. Comemorar 

esta data é de grande relevância para que entendamos a nossa própria história. 

Ensinar crianças e jovens a apreciarem e valorizarem esse dia é mais um 

passo para um futuro harmonioso e com menos problemas sociais. Lembrar da 

nossa história, da nossa luta diária e das nossas conquistas levam o patriotismo 

no peito e reforçam a ordem e o progresso que levamos na nossa bandeira. 

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o espírito patriótico nos alunos; 

✓ Trabalhar a compreensão de fatos históricos; 

✓ Conhecer a história do país e o significado da proclamação da 

independência. 

 

Desenvolvimento: 

Hoje aprenderemos um pouco sobre a história da Independência do Brasil. 

Vocês sabem que dia é comemorada a nossa independência? Ela é comemorada 

no dia 7 de Setembro.  

Assista o vídeo explicativo da professora, disponível em: 

https://youtu.be/7VRJuWYzBYc 

 

No ano de 1500 o nosso país, o Brasil foi descoberto por Portugal, 

tornando-se uma colônia Portuguesa, ou seja, uma extensão de terras de  

https://youtu.be/7VRJuWYzBYc
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Portugal. E vocês sabem o que os portugueses faziam com as terras do Brasil? 

Eles utilizavam as terras brasileiras para exploração, pegavam o que tínhamos de 

valioso em nossas terras e levavam para Portugal. 

No ano de 1808 Don João VI, o rei de Portugal, veio para o Brasil com toda 

sua família, moraram aqui durante muitos anos, mas com o passar do tempo 

Portugal exigiu que Don João VI voltasse, senão não seria mais considerado o rei  

de Portugal. Então, ele voltou, mas deixou aqui no Brasil o seu filho Don Pedro I, 

como príncipe regente, se tornando então o responsável pelo Brasil.  

Porém, Portugal começou a pressionar o Don João VI para que o Brasil 

voltasse a ser colônia e exigir que seu filho Don Pedro I também retornasse para 

Portugal. 

Mas, Don Pedro I e sua esposa Maria Leopoldina não queriam retornar. 

Eles desejavam a independência do Brasil. Não queriam mais que o Brasil 

dependesse de Portugal.  

Foi então, que no dia 7 de setembro de 1822, as margens do rio Ipiranga 

Don Pedro I proclamou a independência do Brasil e gritou: INDEPENDÊNCIA OU 

MORTE. A partir desse dia viramos um país livre.  

Agora, que já aprendemos como o Brasil se tornou um pais independente, 

faça a atividade do dia. 

 

Complementação: 

Assista aos vídeos sugeridos abaixo para complementar seu aprendizado. 

Disponíveis em:  

1. Por que a bandeira do Brasil é verde, amarela, azul e branca 

https://www.youtube.com/watch?v=7zlpF2-Q-EY 

 

2. Independência do Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=kGrj_y8SpSw 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7zlpF2-Q-EY
https://www.youtube.com/watch?v=kGrj_y8SpSw


 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III  
    

           
 

 
INDEPENDÊNCIA DO BRASIL – 7 DE SETEMBRO 

 

ESSE É O CONTORNO DO MAPA DO BRASIL. COLE PEDACINHOS DE 
PAPEL VERDE, AMARELO E AZUL NELE. 
 

 

NOME: ______________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 

Professora: Marianna Panisset 

 
Atividade: Independência do Brasil 
 

Justificativa: 

A internet faz parte de nossas vidas e há muita coisa boa a ser aprendida 

com ela. Podemos adequar seu uso a qualquer atividade e/ou momento de 

nossa vida.  

Hoje vamos usar nossos conhecimentos e equipamentos para aprender 

mais sobre a Independência do Brasil. 

 

Objetivos:  

✓ Conhecer sobre a Independência do Brasil; 

✓ Reforçar a habilidade manual. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança! 

Você sabia que ontem nós comemoramos a Independência do Brasil? Isso 
mesmo.  

Assista ao vídeo explicativo da tia Marianna, disponível em: 
https://youtu.be/ghE6_J92WXc 

 

Acompanhe as instruções propostas para o desenvolvimento desta 
atividade. 

Acesse o jogo do dia utilizando os links abaixo, monte a Bandeira do nosso 
país e depois pinte-a com as cores certas: Azul, amarelo e verde. 

 
Jogo 1: https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=10708 

 

  
 

  

https://youtu.be/ghE6_J92WXc
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=10708

