
  
 
 
 
 

 

16/09/20 

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, 

disponibilizamos 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.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Recordando os números de 1 a 4 e suas quantidades 

 

Dever de casa: Meios de transporte - reforço 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis 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 números de 1 a 4; 

✓ Relacionar os numerais as suas quantidades; 

✓ Desenvolver a coordenação motora fina. 

 

Desenvolvimento: 

Olá! Tudo bem com você? Antes de começar a atividade, assista ao vídeo 

da professora, disponível em: https://youtu.be/f7VmxlRRpJU 

 

Depois de ter assistido ao vídeo de hoje, responda: Você conseguiu 

identificar quais numerais foram representados nas suas costas?  

Nós já aprendemos os números e as quantidades de 1 a 4. Agora 

represente a sequência desses numerais com os seus dedinhos. Vamos 

Juntos? 1, 2, 3, 4.   

Na folha de atividade você encontrará diferentes gravuras contendo 

passarinhos, uma vela, picolés e peixes.  

Conte quantos elementos aparecem em cada imagem e ligue-os aos seus 

respectivos números.  

Para concluir, faça um lindo colorido na sua atividade.   

 

 

 

https://youtu.be/f7VmxlRRpJU
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Complementação: 

Para complementar a nossa atividade, assista aos vídeos sugeridos 

abaixo e disponíveis em:  

1. Ajude o Jeep a contar quantos pneus ele tem 

https://www.youtube.com/watch?v=bnZiNS1OtsY  

 

2. Acompanhe o Quarteto Amigos cantando “Quatro patos”, uma linda 

canção! 

https://www.youtube.com/watch?v=fqZge2-4U3s 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bnZiNS1OtsY
https://www.youtube.com/watch?v=fqZge2-4U3s


             
 
 
 

 
 

 
REFORÇANDO OS NÚMEROS E AS QUANTIDADES 

 

LIGUE OS NÚMEROS ÀS SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 
 

NOME: ____________________________________________ 

 



             
 
 

 
 
 

 
PARA CASA 

 

DESENHE OS MEIOS DE TRANSPORTE EM SEUS ESPAÇOS CORRESPONDENTES. 

SE PREFERIR, PROCURE FIGURAS E COLE-AS. 

 

 

 

                  

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 

Atividade: “Dança maluca” e “De novo” – Trabalhando ordem e comando 

 

Justificativa:  

O uso de jogos e brincadeiras para o aprendizado é essencial na educação 

infantil. Para o ensino da música ou até mesmo o ensino com música, não seria 

diferente. Brincadeiras como as desta aula estimulam a atenção, a coordenação 

motora, a agilidade, o condicionamento físico, a concentração e a expressão 

corporal.  

 

Objetivos: 

✓ Interessar-se pelo mundo da música, aguçando a audição e o ritmo;  

✓ Trabalhar ludicamente os conceitos de ordem e comando; 

✓ Vivenciar momentos de estímulo à linguagem musical e ao corpo;  

✓ Entender a relação da música com o corpo humano; 

✓ Estimular a atenção, coordenação motora, a agilidade, condicionamento 

físico, concentração e a expressão corporal; 

✓ Aprofundar de forma lúdica a importância da música em vários âmbitos 

da vida humana. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

 

Oi família linda! 

Hoje eu separei uma atividade muito 
interessante para tooooooda a família!!! 

Por querer dar máxima importância à 
interação familiar, não gravei o meu vídeo de 
sempre, para que vocês adultos sejam 
protagonistas da atividade junto com sua 
criança.  

Portanto, prestem bastante atenção no 
que pede a música e auxilie a criança para 
que realize a atividade corretamente!!! 

 

Link para acesso à música: https://www.youtube.com/watch?v=s11isTPr0Mw 

 

Agora que estão aquecidos, vamos realizar mais uma atividade: 

Papai/mamãe, crie coreografias de movimentos fáceis para a criança imitar 
em cima da canção disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=5JIVd8wVeBA 
 

https://br.guiainfantil.com/blog/saude/hiperatividadejogos-que-podem-melhorar-a-atencao-e-a-concentracao-das-criancas/
https://br.guiainfantil.com/blog/saude/hiperatividadejogos-que-podem-melhorar-a-atencao-e-a-concentracao-das-criancas/
https://www.youtube.com/watch?v=s11isTPr0Mw
https://www.youtube.com/watch?v=5JIVd8wVeBA

