
  
 
 
 
 

 

 

18/09/20 

MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Não se esqueçam dos nossos encontros, 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 
 

LINGUAGEM E ARTE 
Professoras: Letícia e Fernanda 

   

Atividade: Contação de história  

 

Livro: O tubarão que tem medo do mar profundo 

 

Material necessário: 

✓ Tinta guache azul ou cinza  

 

Justificativa: 

A contação de histórias faz parte da arte. Ambas permitem aos 

espectadores o encontro com um mundo paralelo ao que vivemos: o mundo da 

criatividade e da imaginação.  

Na infância, a criança possui de maneira aflorada a capacidade de viver 

o mundo real e o imaginário usando-os como ferramenta para aguçar a sua 

curiosidade.  

Ao ouvir histórias podemos desenvolver o desenho e a pintura, a 

musicalidade, a oralidade, o pensamento, o imaginário, o faz de conta, o 

brincar... São inúmeros os benefícios que aprimoramos no trabalho com esses 

conteúdos. 

 

Objetivos:  

✓ Desenvolver a imaginação através da contação de histórias; 

✓ Aguçar a criatividade. 

 

Desenvolvimento: 

Assista ao vídeo da professora, trazendo essa contação de história, 

disponível em: https://youtu.be/7a3zw6MjSb4 

 

Agora é a sua vez de usar a imaginação para desenvolver uma linda 

pintura.  

Peça ajuda a um adulto para pintar um de seus pezinhos com tinta guache 

azul ou cinza.  

Feito isso, carimbe seu pé na folha de atividade. 

Pronto, agora é só pintarmos as barbatanas, os olhinhos e formaremos o 

tubarão da história. 

 

Obs.: Veja a imagem modelo a abaixo. 

 

https://youtu.be/7a3zw6MjSb4


  
 
 
 
 

 

 

18/09/20 

MATERNAL III 

 

Complementação:  

Vamos assistir a mais alguns vídeos? Divirta-se em: 

1. Os habitantes do fundo do mar 

https://www.youtube.com/watch?v=PxOSu6_pONg 

 

2. Tutubarão 

https://www.youtube.com/watch?v=I39hNtO0fV0 

 

3. Bebê tubarão 

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w 

 

Imagem modelo: 

 

       

https://www.youtube.com/watch?v=PxOSu6_pONg
https://www.youtube.com/watch?v=I39hNtO0fV0
https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w


             
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE RELACIONADA À HISTÓRIA – “O TUBARÃO QUE TEM MEDO DO MAR PROFUNDO” 
 

  VAMOS PINTAR UM TUBARÃO COM O FORMATO DO SEU PÉ? 
 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal II 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 

 


