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MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo bastante! 

Esta semana estaremos nos encontrando mais vezes, nos nossos 

encontros on-line. Fiquem sempre atentos às orientações em nosso site.  

 

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. 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 
 

LITERATURA E ARTES 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Contação de história 

 

Livro: O trânsito no mundinho 

 

Material necessário: 

✓ Pratinho de papelão  

✓ Tinta 

✓ Folhas ou E.V.A  

(cores: preta, amarela, verde e vermelha) 

✓ Palito  

✓ Cola branca (uso de um adulto) 

✓ Tesoura (uso de um adulto) 

 

Justificativa: 

Ao desenvolvermos o trabalho com as datas comemorativas, estamos 

oportunizando que a criança tenha acesso a sua cultura, a sua história, além de 

permitirmos o aprimoramento de seus conhecimentos acerca do mundo social e 

cultural. Além disso, podemos despertar a curiosidade, a imaginação e a 

criatividade através da apresentação destas datas.   

 

Objetivos:  

✓ Apresentar datas comemorativas: Semana Nacional do trânsito; 

✓ Estimular a criatividade. 

 

Desenvolvimento: 

Entre os dias 18 e 25 de setembro comemoramos a Semana Nacional do 

Trânsito. Assista a contação da história “O trânsito no mundinho” feita pela 

professora, e disponível em: https://youtu.be/ve2B-Gelj98 

 

Agora, que tal construirmos um carro e um semáforo?  

Para a construção do carro, precisaremos de pratinhos de papelão. Corte 

o pratinho ao meio e pinte-o da cor que preferir.  

Em seguida, desenhe as rodas.   

Para a confecção do semáforo, você precisará recortar um retângulo da cor 

preta e colá-lo em um palito. Feito isso, cole círculos das cores verde, vermelha 

e amarela.  

Para finalizar, cole o seu carro na matriz de atividade abaixo. 

https://youtu.be/ve2B-Gelj98
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Complementação: 

Vamos ouvir uma canção sobre o trânsito? Assista ao vídeo sugerido 

abaixo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JWNemJV7VHQ 

 

Imagens modelo: 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JWNemJV7VHQ


             
 
 
 
 
 
 

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO 
 

APÓS CONFECCIONAR O SEU CARRO, COLE-O ABAIXO: 

 
 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 

 


