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MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Esta semana teremos 2 (dois) encontros especiais para nos divertirmos 

e comemorarmos juntos o DIA DAS CRIANÇAS. Capriche no CABELO 

MALUCO e escolha sua FANTASIA para brincar com a gente.  

Eles acontecerão na terça-feira (dia 20/10) e na quinta-feira (dia 22/10), 

sempre às 17h. 

Obs.: O link para acesso aos encontros é 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. 

➢ Utilizem as folhas de atividade guardem-nas para entrega à professora em 

momento solicitado.  

➢ Elas são 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.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

SEMANA DA CRIANÇA 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Vamos brincar de boliche?  
 

Material necessário: 

✓ Garrafas pet 

✓ Bolinha feita com papel ou meia 

✓ 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 a coordenação motora; 

✓ Estimular a percepção visual; 

✓ Identificar quantidades. 
 

Desenvolvimento: 

No dia 12 de outubro foi comemorado o dia das crianças, não é mesmo? 

Para homenageá-las faremos uma semana cheia de brincadeiras. Hoje 

realizaremos uma atividade muito legal.  

Você já brincou de boliche? Vamos confeccionar o nosso? 

Assista ao vídeo explicativo da professora, disponível em: 

https://youtu.be/NWF0XcwYm6Y 
 

Você precisará de uma bolinha. Caso não tenha poderá substituir por uma 

bolinha feita de papel ou de meia. 

Coloque as garrafas como se fossem os pinos do boliche  

e role a bola no chão em direção a elas.  

A pontuação do jogo é calculada de acordo com os números de garrafas 

que forem derrubadas. 

Em seguida, faça a atividade disponível abaixo. 
 

Complementação: 

Vamos assistir a um vídeo sobre o boliche? Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=5qr3420kBHE 

 

https://youtu.be/NWF0XcwYm6Y
https://www.youtube.com/watch?v=5qr3420kBHE
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TRABALHANDO QUANTIDADES 

 
OBSERVE COM ATENÇÃO QUANTOS PONTOS MÔNICA FEZ. E MAGALI, 

QUANTOS PINOS DERRUBOU? 
 

CONTE E DEPOIS CIRCULE A MENINA QUE FEZ MAIS PONTOS. 
 

NÃO SE ESQUEÇA DE COLORIR SUA ATIVIDADE COM CAPRICHO! 

 

 
 

NOME: _______________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: O que temos na caixa mágica?  

 

Material necessário:   

✓ Qualquer brinquedo pequeno que se tenha em casa: bola, dinossauro, 

boneca, carrinho, chocalho... 

✓ Objetos de uso cotidiano: colher, escova, paninho, copo, prato pequeno... 

✓ Para uma fase mais avançada, pode-se inserir frutas: banana, laranja, 

maçã, uva... (de acordo com o hábito da criança) 

 

Justificativa:   

        Toda criança passa por um longo processo de evolução em todos os 

aspectos, mas para isso, necessita passar por uma diversidade de estímulos, e 

hoje a atividade é bem gostosa e fácil de se fazer! É uma brincadeira sensorial 

divertida e que utiliza vários objetos.  

 

Objetivos:    

✓ Utilizar uma brincadeira sensorial divertida utilizando vários objetos; 

✓ Desenvolvendo o vocabulário, a imaginação, percepção de semelhanças 

e diferenças e a percepção dos sentidos, principalmente o tátil. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Utilizando uma caixa grande de plástico com um papelão grande (onde 

devem ser cortados dois orifícios circulares para colocarmos os braços e mãos).  

O papelão deve ser grande para que a criança não veja o que terá na caixa.  

Outra forma de realizar essa atividade é pegar uma caixa fechada de 

papelão, e apenas cortas os dois círculos para a movimentação das mãos. 

Coloque os objetos dentro e, dessa forma, a criança terá que descobrir o que há 

dentro. 

Após o adulto preparar o material pede-se para a criança encontrar 

determinado objeto dentro da caixa, utilizando as mãos, somente pelo tato. 

Se desejarem, a criança pode realizar a atividade em livre escolha, 

pegando um objeto qualquer, porém ela deverá adivinhar qual é esse objeto. 

         

Então, vamos lá! Vamos enriquecer nossos preciosos filhos com 

brincadeiras! Eles irão adorar esses vivência!                

Lembre-se: As brincadeiras que envolvem descobertas inspiram a criança a 

explorar, desvendar e apreciar o mundo que as envolve, tornando-as felizes! 
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Imagens modelo – para te inspirar: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

          


