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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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NATUREZA E SOCIDADE 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Aprendendo sobre a separação do lixo 

 

Material necessário:  

✓ Revistas ou embalagens 

✓ Tesoura (para uso de um adulto) 

✓ Cola branca (para uso de um adulto) 

 

Justificativa: 

A questão do lixo está ganhando importância maior a cada ano, à medida 

que a economia se expande e incentiva o descarte. Diariamente, uma grande 

quantidade de produtos recicláveis, como garrafas Pet, plásticos, isopores e uma 

grande variedade de itens, se somam a um montante cada vez maior de lixo 

orgânico. Nem toda essa produção tem o destino recomendado, como um aterro 

sanitário ou uma usina de reciclagem. Parte destes itens descartáveis vão parar 

em rios, córregos e em áreas verdes, poluindo a natureza e, por vezes, lençóis 

freáticos. 

Neste cenário, a conscientização ambiental é de fundamental importância 

e precisa começar desde a infância. A escola exerce um papel vital neste 

processo, incutindo nas crianças e adolescentes a consciência de que é preciso 

preservar o ambiente em que vivemos. 

 

Objetivos:  

✓ Conhecer os tipos de lixo 

✓ Aprender a separar o lixo  

✓ Destinar o material para reciclagem 

 

Desenvolvimento: 

Hoje iremos aprender sobre a separação dos lixos. Você já deve ter visto 

por aí lixeiras coloridas, não é mesmo? Nas praças, escolas, empresas... 

Assista ao vídeo explicativo da professora, disponivel em: 

https://youtu.be/33WYebTtYH4 

 

Você sabe para que servem as lixeiras coloridas? Elas são usadas para 

realizar a coleta seletiva do lixo, ou seja, separar o material que pode ser 

reciclável daquele que não pode. 

 

 

https://youtu.be/33WYebTtYH4
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E o que é reciclagem? É o processo que transforma materiais usados em 

novos produtos. Os materiais que seriam destinados ao lixo permanente podem 

ser reaproveitados. 

Por isso, separamos o lixo em lixeiras de diferentes cores, para diferentes 

tipos de materiais. 

Na lixeira azul, colocamos os materiais de papel, como por exemplo jornais, 

caixa de papelão, embalagens de papel. Na lixeira vermelha colocamos os 

materiais de plástico como brinquedos quebrados, garrafas e sacolas. Na lixeira 

amarela colocamos os materiais de metal como panelas velhas, latas de 

refigerante e embalagens de metal. Na lixeira verde colocamos as embalagens 

de vidro, como, potes de vidros e garrafas. Na lixeira marrom colocamos os lixos 

orgânicos, como restos de alimentos. 

Agora que você já sabe como contribuir para ajudar o meio ambiente da 

sua cidade, faça a atividade disponível abaixo. 

 

Complementação: 

Para reforçar nosso aprendizado, assista ao vídeo disponivel em: 

1. Cada lixo tem sua lata: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zn7TxIabLr8 

 

Imagem para auxílio à realização da atividade: 

 

 

about:blank


             
 
 

 
 
 

PESQUISE, EM JORNAIS/PANFLETOS/REVISTAS, IMAGENS DE ALIMENTOS OU OBJETOS E COLE-OS ABAIXO DO CESTO 

CORRETO, DE ACORDO COM A SEPARAÇÃO DO LIXO.  

FEITO ISSO, COLORA AS LIXEIRAS COM AS CORES INDICADAS. 

 

 

 

 

 

 

 

             MARROM                     AMARELO                         AZUL                       VERMELHO                     VERDE 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 

 



  
 
 
 
 

 

22/09/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 
Professora: Marianna Panisset 

 
Atividade: Meios de Transporte 
 

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 os meios de transporte.  

 

Objetivos:  

✓ Saber mais sobre os meios de transporte; 

✓ Trabalhar a coordenação motora fina; 

✓ Incentivar o raciocínio lógico e a concentração. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança! 

Assista ao vídeo explicativo da tia Marianna, disponível em: 
https://youtu.be/BO3jWIMi7o4 

 

Acompanhe as instruções propostas para o desenvolvimento desta 
atividade. Em seguida, acesse o jogo do dia utilizando o link abaixo.  

Para realizar a atividade, relacione os meios de transporte, separe-os por 
categoria, perceba as semelhanças e diferenças entre eles. 

 
Link para a atividade do dia:  
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-relacione-meios-de-transporte 

 

  
 

  

https://youtu.be/BO3jWIMi7o4
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-relacione-meios-de-transporte

