
  
 
 
 
 

 

29/09/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Continuaremos nos encontrando todas as quintas-feiras, às 17h. 

Mas estas duas próximas semanas, também teremos encontros extras nas 

terças-feiras, para reposição do encontro cancelado. 

Então, HOJE É DIA! Esperamos você! 

Durante esses encontros falamos sobre temas importantes, fazemos 

diversas atividades divertidas juntos e matamos a saudade! 

Obs.: Se vocês ainda não fizeram o cadastro para recebimento do link de acesso 

ao encontro, façam por favor. O formulário com as orientações foi enviado aos 

responsáveis por e-mail e whatsapp. 

 

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.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

29/09/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MATEMÁTICA 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Conhecendo a figura geométrica – Retângulo  

 

Material necessário: 

✓ Cola colorida  

 

Justificativa: 

As formas geométricas fazem parte da nossa vida e estão presentes em 

nossos dias, em todos os lugares que frequentamos. Mas por que é importante 

estudar geometria na educação infantil? Os conceitos geométricos constituem 

parte importante do currículo de Matemática porque, por meio deles, o aluno 

desenvolve um tipo especial de pensamento que lhe permite compreender, 

descrever e representar, de forma organizada, o mundo em que vive. 

 

Objetivos:  

✓ Conhecer a figura geométrica Retângulo 

✓  Estimular a coordenação motora fina  

 

Desenvolvimento: 

Hoje iremos conhecer uma nova forma geométrica: o retângulo. Nós já 

conhecemos o círculo, o quadrado e o triângulo, estão lembrados? 

O retângulo possui quatro lados, sendo dois lados maiores e os outros dois 

menores. Você consegue me dizer alguns objetos que tem esse formato? Temos 

a porta, a televisão, a mesa, a nota de dinheiro, a calculadora, entre outros. 

Agora, vamos para nossa atividade? Assista ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/iiEGF1RnOc4 

 

Complementação: 

Para finalizar, assista ao vídeo “Retângulo”, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=DYytXmau1uc 

Em seguida, faça a atividade abaixo. 

 

https://youtu.be/iiEGF1RnOc4


             
 
 
 
 
 

CONHECENDO A FORMA GEOMÉTRICA – RETÂNGULO 
 

 UTILIZANDO COLA COLORIDA, CONTORNE O RETÂNGULO COM O SEU DEDINHO. 

 
 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 
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MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 
Professora: Marianna Panisset 

 
Atividade: Primavera 
 

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 trabalhar a 

PRIMAVERA.  

 

Objetivos:  

✓ Proporcionar raciocínio lógico; 

✓ Trabalhar a coordenação motora fina; 

✓ Exercitar a concentração. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança! 

Assista ao vídeo explicativo da tia Marianna, disponível em: 
https://youtu.be/8oSpTPAMWTM 

 

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

Para realizar a atividade, encaixe as figuras geométricas no desenho de 
acordo com a imagem. 

 
Link para a atividade do dia:  
https://www.cokitos.pt/encaixar-pecas-na-primavera/play/ 
 

 

  
 

  

https://youtu.be/8oSpTPAMWTM
https://www.cokitos.pt/encaixar-pecas-na-primavera/play/

