
  
 
 
 
 

 

30/09/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  
Não se esqueçam: nossos encontros acontecem sempre na quinta-feira, 

às 17h. Esta semana também nos encontraremos na terça-feira (para 
reposição da semana passada). 

Durante nosso encontro matamos a saudade e fazemos diversas 
atividades juntos. Não fique de fora! 

 

Observações:  
1. Se vocês ainda não fizeram o cadastro para recebimento do link de 

acesso ao encontro, façam por favor. As orientações de como proceder para 
acesso aos encontros foi enviado aos responsáveis por e-mail e WhatsApp.  

2. O link de acesso aos encontros foi enviado ao e-mail cadastrado.  
 
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, 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.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

30/09/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professoras: Letícia e Fernanda 

   

Atividade: Vamos completar a sequência de cores?  
 

Dever de casa: Coordenação motora 
 

Material necessário: 

✓ Matriz de atividade 

✓ Lápis de cor 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:  

✓ Desenvolver o raciocínio logico; 

✓ Compreender o que é sequencia; 

✓ 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/W0L91kEtXCc 
 

No vídeo de hoje nós repetimos uma sequência com colheres. Na nossa 

folha de atividade continuaremos desenvolvendo a sequência, porém utilizando 

cores e formas. Vamos começar? 

Observe a atividade. Na folha você encontrará uma legenda que irá te 

ajudar na realização. Ela orienta que toda vez que aparecer um círculo, ele 

deverá ser colorido de amarelo. Quando surgir um quadrado, colora-o de 

vermelho. E quando for a vez do triângulo utilize a cor verde.   

Observe as duas sequências apresentadas na atividade e continue 

colorindo-as conforme a legenda descrita. Preste bastante atenção e faça um 

colorido caprichado, tudo bem? Um beijo e até a próxima. 
  

Complementação: 

Assista ao vídeo sugerido abaixo para deixar sua atividade ainda mais 

divertida. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AuRZ3oQ4rEM 

 

https://youtu.be/W0L91kEtXCc
https://www.youtube.com/watch?v=AuRZ3oQ4rEM


             
 
 

 
 
 

DESENVOLVENDO A PERCEPÇÃO ATRAVÉS DA SEQUÊNCIA LÓGICA 
 

OBSERVE A LEGENDA ABAIXO E CONTINUE A SEQUÊNCIA DE CORES: 

 

 

 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________ 

 



             
 
 
 

 
 

 
PARA CASA 

 

VAMOS AJUDAR OS CARROS A CHEGAR AO OUTRO LADO?  

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 
 

NOME: _____________________________________________ 
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MATERNAL III 
 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

MÚSICA 
Professor: Thales Tácito 

1º de Outubro - Dia Internacional da Música  
 

Atividade: Canções e movimentos 

 

Justificativa:  

O Dia Internacional da Música é comemorado anualmente em 1º de 

outubro. Esta data tem o objetivo de homenagear uma das formas de arte mais 

apreciadas pelas pessoas: a música. 

A ideia para criar o Dia Mundial da Música surgiu a partir de uma iniciativa 

da UNESCO, em 1975, através da International Music Council – uma 

organização não-governamental, fundada em 1949, e que tem o objetivo de 

promover a paz e a amizade entre os povos com o auxílio da música. 

A música exerce uma profunda influência nos seres humanos, sendo capaz 

de emocionar, alegrar, surpreender, aterrorizar e etc. Consegue despertar todos 

os sentimentos, até os mais profundos. 

Ela sempre esteve presente na história da humanidade, desde as tribos 

mais primitivas de seres humanos, seja como uma produção de cunho cultural e 

religiosa ou voltada exclusivamente para o entretenimento. 

Trata-se de uma das mais antigas manifestações artística da humanidade, 

pois todos já nascemos com as pulsação do coração, que é considerada a 

primeira música que escutamos e produzimos. 

Ao trabalharmos canções do cotidiano das crianças, elas desenvolvem 

habilidades essenciais ao desenvolvimento. 

 

Objetivos: 

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

✓ Vivenciar momentos de estímulo à linguagem musical;  

✓ Conhecer canções diversas; 

✓ Desenvolver criatividade, percepção sonora e sensorial. 

✓ Comemorar o dia da música e todos os benefícios que ela propicia a 

nossas vidas. 

 

Desenvolvimento:  

Acompanhem o vídeo explicativo do Tio Thales e divirta-se! Disponível em: 

https://youtu.be/yOyGnlFc450 

 

https://youtu.be/yOyGnlFc450

