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MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Não se esqueçam do nosso encontro, 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, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 
 
 
 

 

 

14/09/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Conhecendo os meios de transporte – Aquáticos  

 

Material necessário: 

✓ Folha branca ou colorida 

✓ Bacia com água 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 

Justificativa: 

Os meios de transporte são responsáveis pelo deslocamento de pessoas, 

animais, matérias-primas e mercadorias. 

Faz-se necessário que as crianças conheçam a importância dos meios de 

transporte em nossas vidas e se conscientizem para a educação do trânsito. 

 

Objetivos:  

✓ Conhecer os meios de transporte e a sua importância para o 

deslocamento de pessoas tanto para lugares distantes quanto próximos 

✓ Classificar os meios de transporte em terrestre, aquáticos e aéreos 

 

Desenvolvimento: 

Hoje continuaremos estudando sobre os meios de transporte.  

Nós já aprendemos que existem diferentes tipos de meios de transporte: 

aéreos, aquáticos e terrestres.  

Estudaremos hoje sobre os transportes aquáticos.  

Vocês conhecem algum meio de transporte aquático? Existem navios, 

barcos, lanchas, jet skis e submarinos. 

Agora, que tal construirmos um barquinho de papel? Abaixo um passo a 

passo da dobradura disponível! 

Assista ao vídeo explicativo da professora disponível em: 

https://youtu.be/ME8SK_dAkHo 

 

Para finalizar nossa tarde, após construir o barco, faça a atividade do dia. 

 

Complementação: 

Vamos aprender uma nova canção para enriquecer nosso aprendizado? 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Nrhw3mwBUyw 

 

 

https://www.admfacil.com/tipos-transporte/
https://youtu.be/ME8SK_dAkHo
https://www.youtube.com/watch?v=Nrhw3mwBUyw
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Passo a passo – Barquinho de papel 

 

 

 

 



 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III  
    

           
 

 
TRABALHANDO MEIOS DE TRANSPORTE – AQUÁTICOS 

 
O NAVIO É UM MEIO DE TRANSPORTE AQUÁTICO. VAMOS COLORÍ-LO? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOME: _______________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: Meus pesinhos 

 

Material necessário:   

✓ Dois recipientes (não necessariamente iguais, como baldinhos ou caixas 
não muito grandes) 

✓ Brinquedos de encaixe (como os mostrados na figura abaixo) 
Obs.: Caso não tenha brinquedos de encaixe, pode adaptar com brinquedinhos 
pequenos que não sejam muito escorregadios, para que a acriança consiga fazer 
o movimento de preensão. 

 

Justificativa:   

A atividade de hoje faz parte do Folclore Brasileiro. Quando os 
portugueses chegaram ao Brasil, viram os índios brincando com uma trouxinha 
de folhas cheias de pedras, amarrada a uma espiga de milho, que chamavam de 
Peteca, que em Tupi, significa: bater.  

A peteca é um brinquedo muito divertido e ainda pode ajudar a nos 
exercitarmos nesses dias em que temos que ficar mais quietinhos em nossas 
casas. Propomos nessa atividade a construção de uma peteca e o jogo em si. 

Valorizamos a brincadeira das crianças como um dos principais meios de 
expressão. É durante a brincadeira que a criança imagina, deseja, observa, 
aprende, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre o mundo.  

 

Objetivos:    

✓ Trabalhar as habilidades motoras, focando no equilíbrio estático; 
✓ Desenvolver o movimento de preensão; 
✓ Desenvolver o equilíbrio após o movimento; 
✓ Incentivar a coordenação motora fina, não só os dedos das mãos com 

pinça, mas os pequenos grupos musculares dos pés. 
 

Desenvolvimento da atividade:   

A atividade de hoje é bem simples, mas é ótima para enriquecer uma das 

partes esquecidas do corpo: os pesinhos das nossas crianças! 

Siga os passos abaixo: 

1. Vamos colocar em um recipiente os materiais (peças de encaixe, 

brinquedinhos pequenos, tampinhas de garrafas... o que tiver em casa); 

2. Coloque outro recipiente perto; 

3. Devido à idade, torna-se essencial que um adulto demonstre a atividade: 

com os pés descalços, deve-se pegar um objeto dentro do recipiente, 

segurá-lo e depositá-lo no outro recipiente. 
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4. Deixe a criança tentar e façam isso até que todos os objetos tenham sido 

trocados de lugar. 

5. Inicialmente executem a atividade sentados; num segundo momento em    

pé (se necessário segurar em um apoio); 

 

Observações:  

➢ Pode-se repetir os movimentos até que a criança sinta-se motivada.  

➢ Pode-se também ir recitando os números em voz alta a cada pecinha 

colocada. 

        

Brincar é cognição, brincar é movimento, brincar é ser feliz!  

 

Imagem modelo: 

 


