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MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo bastante! 

A partir dessa semana, estaremos nos encontrando todas as quintas-

feiras, às 17h. Então HOJE é dia!!! Espero você! 

 

Durante esses encontros falaremos sobre temas importantes, faremos 

diversas atividades divertidas juntos e mataremos a saudade! 

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

ao encontro, façam por favor. As orientações de como preencher o formulário 

foram enviadas 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.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MATEMÁTICA 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Formas geométricas  

 

Material necessário: 

✓ Giz de cera ou lápis de cor 

✓ E.V.A ou folhas coloridas 

✓ Tesoura (para uso de um adulto) 

✓ Cola (para uso de um adulto) 

  

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:  

✓ Relembrar todas as formas geométricas; 

✓ Desenvolver o raciocínio lógico; 

✓ Estimular a capacidade de observação, atenção e concentração. 

 

Desenvolvimento: 

Hoje iremos relembrar todas as formas geométricas já estudadas. Para nos 

ajudar, que tal criarmos um jogo de dominó? 

Assista ao vídeo explicativo da professora, disponível em: 

https://youtu.be/9e16lMS-Z2Q 

 

Com a ajuda de um adulto, recorte no E.V.A (ou em folhas coloridas) 14 

retângulos de tamanho médio. Em seguida, recorte triângulos, quadrados, 

círculos e outros retângulos. 

 Feito isso, divida os retângulos maiores em duas partes e cole neles as 

demais figuras geométricas. 

Agora, vamos jogar? Siga os passos: 

 

1. Distribua as peças entre os jogadores de forma que cada um inicie o 

jogo com 7 peças.  

 

https://youtu.be/9e16lMS-Z2Q
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2. Em seguida o primeiro jogador coloca sua peça na mesa, o segundo 

deverá encontrar uma peça que tenha em um dos lados o mesmo 

desenho de um dos lados da que está à vista, e assim sucessivamente  

 

até se acabarem as peças ou não haver mais nenhuma pra completar. 

Se o jogador não possuir nenhuma peça que se encaixe no jogo, ele 

perde a vez. 

3. Ganha o jogo o primeiro que conseguir colocar todas as peças ou ficar 

com o menor número delas na mão. 

 

Complementação: 

Para finalizar: 

1. Assista ao vídeo sugerido abaixo. Disponível em; 

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

 

2. Vamos jogar? Assista ao vídeo disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=4Jf5WswFJRg  

Em seguida, faça o jogo conforme a imagem modelo abaixo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qAvTDWtxEgU
https://www.youtube.com/watch?v=4Jf5WswFJRg


 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III  
    

           
 

 
TRABALHANDO FORMAS GEOMÉTRICAS 

 

CUBRA OS PONTILHADOS. EM SEGUIDA, COLORA A IMAGEM 
OBEDECENDO A LEGENDA. 

 

 
 

                                                          

NOME: _________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

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.  

Encerraremos, na videoaula de hoje, o projeto ‘Traffic’. Durante esse mês, 

conhecemos vários ‘Means of transportation’, ‘It was really fun!’ (Foi muito 

divertido!).  

Para finalizar, aprenderemos sobre o ‘Traffic Light’ (sinal de trânsito) e o 

que as cores ‘red’ (vermelho) e ‘green’ (verde) significam.  
 

Objetivos:  

✓ Incentivar o gosto pela língua inglesa 

✓ Concluir o 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 – 01 – 10 - 2020: https://youtu.be/RNdNxVjvIX4  

 

ROTEIRO DO VÍDEO 

 Encerraremos, na videoaula de hoje, o projeto ‘Traffic’. Durante esse mês, conhecemos vários ‘Means of 

transportation’, ‘It was really fun!’ (Foi muito divertido!).  

 Para finalizar, aprenderemos sobre o ‘Traffic Light’ (sinal de trânsito) e o que as cores ‘red’ (vermelho) e 

‘green’ (verde) significam.  

1) Hello Song!! Watch the video ‘Hello!’: https://youtu.be/tVlcKp3bWH8  

2) How are you today? 

3) How’s the weather? 

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

5) Play Mime (Brincar de Mímica) – Os alunos terão que falar qual o meio de transporte a teacher está 

imitando.  

6) Traffic Lights (Sinal de Trânsito) – Watch the video ‘Red Light, Green Light’: 

https://youtu.be/xoyEDrMDirA  

7) Red light (sinal vermelho) – Stop (pare). 

8) Green light (sinal verde) – Go (vá). 

 

A brincadeira da mímica, sobre os meios de transportes, pode ser realizada em casa com a família. 

Dessa maneira, a criança irá reforçar o vocabulário aprendido e todos irão se divertir!! 

 

 

ACTIVITIES 

Arquivar as atividades na pasta de inglês. 

1) Folha 1 – Traffic Lights – Material para a consulta do aluno. 

2) Folha 2 – Color the traffic lights correctly. – Colorir o sinal de trânsito da forma correta.     

 

https://youtu.be/RNdNxVjvIX4
https://youtu.be/tVlcKp3bWH8
https://youtu.be/xoyEDrMDirA


 

 

TRAFFIC LIGHTS 

 

 

 

                   
 
 

STOP 

                          
 
 

GO 
 

 



 

    

 

 

 

 

COLOR THE TRAFFIC LIGHTS CORRECTLY. 

 

 

 

 

 

 

 

NAME:__________________________________________ 

  Colégio Equipe  

Educação Infantil 

INGLÊS  
Teacher Luísa 

 


