
  
 
 
 
 

 

24/09/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

 

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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MUSICALIZAÇÃO 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Você sabe o que é Clap song? 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Tesoura (para uso do adulto) 

✓ Cola branca (para uso do adulto) 

✓ Smartphone ou tablete ou computador com internet 

 

Justificativa: 

A musicalização para crianças favorece o desenvolvimento da 

sensibilidade, da criatividade, do senso rítmico, do prazer de ouvir música, da 

imaginação, memória, concentração, atenção, do respeito ao próximo, também 

contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de movimento. Através da 

música e brincadeiras a criança exercita todos os seus direitos e estabelece 

contato com os campos de experiência, como protagonista de seu 

desenvolvimento. 

 

Objetivos:  

✓ Aprimorar o senso rítmico; 

✓ Utilizar diferentes objetos para produzir sons; 

✓ Apresentar diferentes sons, danças e instrumentos; 

✓ Desenvolver a coordenação motora. 

 

Desenvolvimento: 

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

da professora, disponível em: https://youtu.be/B31t8uwpXYI 

 

No vídeo de hoje você conheceu o clap, clap song: Uma maneira divertida 

de dançar e descobrir novos sons.  

Você imaginava que seria possível produzir sons semelhantes aos de 

instrumentos usando objetos inusitados? E se eu te contar que algumas 

pessoas usam copos e até as palmas? Muito interessante, não é? 

Para a realização da atividade de hoje você precisará fazer uma pesquisa. 

Busque na internet diferentes maneiras de produzir sons e observe também 

quais objetos são utilizados como instrumentos musicais.  

 

 

https://youtu.be/B31t8uwpXYI
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Em seguida, imprima e cole aa imagens na atividade.  

Obs.: Se você não tiver impressora não tem problema. Faça um lindo desenho 

sobre a sua pesquisa, combinado?  

 

Um beijo e até a próxima. 

 

Complementação: 

Vamos aprender como fazer o “clap song”? Assista ao vídeo e divirta-se! 

1. Clap clap song - https://www.youtube.com/watch?v=0HByXWgkMwk 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0HByXWgkMwk


             
 
 

 
 
 

CONHECENDO OBJETOS QUE PRODUZEM SONS 
 

NÓS FIZEMOS UMA BANDINHA COM UTENSÍLIOS DE COZINHA E USAMOS O PAPEL NO LUGAR DE UM INSTRUMENTO.  

AGORA É A SUA VEZ! PESQUISE IMAGENS DE OUTROS OBJETOS QUE PRODUZEM SONS E COLE ABAIXO. 

 

 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 
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INGLÊS 
Professora: Luísa Vieira 

 

Atividade: Projeto “Traffic” 
 

Justificativa: 

Estudar inglês na educação infantil faz com que a criança se abra a um 

novo idioma e permite que o cérebro tenha mais facilidade para trocar de língua 

ao se comunicar. 

Além disso, o estudo de inglês na infância também estimula as funções 

cognitivas e favorece a capacidade de raciocínio e a integridade do cérebro, pois 

quanto mais o nosso cérebro se exercita, mais rapidez e saúde adquire.  

Continuando o nosso projeto ‘Traffic’ (trânsito), vamos relembrar os ‘means 

of transportation’ que já aprendemos e conheceremos outros meios de 

transportes novos, como o train (trem), plane (avião) e o boat (barco). Let’s go!! 
 

Objetivos:  

✓ Incentivar o gosto pela língua inglesa 

✓ Dar continuidade ao projeto “Traffic” 

✓ Estimular a concentração 
 

Desenvolvimento: 

Abaixo encontra-se o planejamento de INGLÊS. Assista ao vídeo da 
professora Luísa (link disponibilizado no planejamento), siga os passos e realize 
as atividades propostas.  

 
ATENÇÃO! Não se esqueça de guardar sua atividade na pasta de Inglês para entregar à 

professora no retorno das aulas presenciais.  

 



 

SUPPORT MATERIAL 

Preschool 1 

Teacher Luísa 

Hello!! 

Are you ready for our class?? Let’s start!! 

Vamos começar a nossa aula, clique no link a seguir: 

Preschool 1 – 24 – 09 - 2020: https://youtu.be/XjjxeasB_YU  

 

ROTEIRO DO VÍDEO 

 Na videoaula de hoje, vamos relembrar os ‘means of transportation’ que já aprendemos e conheceremos 

outros meios de transportes novos, como o train (trem), plane (avião) e o boat (barco). Let’s go!!  

 

1) Hello!! 

2) How are you today? 

3) How’s the weather? 

4) What’s your name? My name is… 

5) Remembering Means of Transportation – Material da aula anterior. 

6) Watch the video – Transportation song:  https://youtu.be/Ut-HbauKzDw  

7) Means of transportation – train (trem), plane (avião) and boat (barco). 

 

 

ACTIVITIES 

Arquivar as atividades na pasta de inglês. 

1) Folha 1 – Train, Plane and Boat – Material para a consulta do aluno. 

2) Folha 2 – Match the means of transportation. – Ligue os meios de transportes iguais.     

 

 

 

https://youtu.be/XjjxeasB_YU
https://youtu.be/Ut-HbauKzDw


 

MEANS OF TRANSPORTATION 

TRAIN, PLANE AND BOAT 

 

 

 

 
 

 



 

    

 

 

 

 

MATCH THE MEANS OF TRANSPORTATION. 

 

 

 

NAME:__________________________________________ 

  Colégio Equipe  

Educação Infantil 

INGLÊS  
Teacher Luísa 

 


