
  
 
 
 
 

 

20/10/20 

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 preferida 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! 

 

HOJE É DIA DE ENCONTRO: Cabelo maluco!!!!! 

 

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. 

➢ Utilize as folhas de atividade e guardem-nas para entrega à professora no 

momento solicitado.  

➢ Elas 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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

20/10/20 

MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

PSICOMOTRICIDADE E MOVIMENTO 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Vamos desenvolver nossas habilidades motoras? 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Giz de cera ou lápis de cor 

 

Justificativa: 

A coordenação motora é o que ajuda o nosso corpo a se movimentar, se 

equilibrar e pegar objetos. É extremamente importante desenvolvê-la, podendo 

(e necessitando) ser trabalhada com as crianças, adultos e idosos. 

No trabalho com a coordenação motora fina são utilizados os músculos 

menores, como os das mãos e pés. Durante os primeiros anos da criança, 

somos responsáveis por ensinar e estimular a coordenação motora fina em 

diversas atividades como colagens, desenhos, pintura e escrita. 

Não devemos esquecer que boa parte das atividades para estimular a 

coordenação motora fina tem como finalidade treinar a criança para que nos 

anos seguintes ela comece a escrever. Então, saber segurar corretamente um 

lápis ou giz de cera ajudará e muito no processo de alfabetização. 

 

Objetivos:  

✓ Desenvolver a coordenação motora; 

✓ Aprimorar a percepção visual; 

✓ Estimular o movimento dos músculos das mãos. 

 

Desenvolvimento: 

Olá! Tudo bem com você? Antes de começar a atividade assista ao vídeo 

da professora, disponível em: https://youtu.be/QoPlgJ8szIc 

 

No vídeo de hoje nós montamos um circuito com cadeiras, fitas adesivas 

e outros materiais. Na nossa atividade vamos continuar desenvolvendo a 

coordenação motora.  

Na folha de atividade você verá vários círculos distribuídos em posições 

diferentes. Com o lápis ou o giz de cera, trace o caminho entre os círculos. A 

ideia é que você faça os movimentos com o lápis se esquivando da forma 

geométrica presente na folha.  

Tenho certeza de que você executará essa atividade muito bem. Beijinhos 

e até a próxima.  

https://youtu.be/QoPlgJ8szIc


             
 
 

 
 
 

 

DESENVOLVENDO A COORDENAÇÃO MOTORA 
 

COMO ORIENTADO, TRACE UM CAMINHO SEM ENCOSTAR NOS CÍRCULOS ABAIXO.  
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MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 
Professora: Marianna Panisset 

 
Atividade: Semana da Criança 

 
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 comemorar o 

DIA DAS CRIANÇAS.  

 

Objetivos:  

✓ Oferecer um momento divertido; 

✓ Exercitar a criatividade, o raciocínio e a memória. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança! Assista ao vídeo explicativo da tia Marianna, disponível em: 

https://youtu.be/NQbuDR6-E50 

 

Ainda em comemoração ao dia das crianças, vamos utilizar alguns jogos com 
brinquedos. Escolha 1 ou mais jogos abaixo: 

 
Sequência lógica  
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-sequencia-logica-brinquedos 

 
Dominó  
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-domino-brinquedos 
 
Jogo da memória  
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-brinquedos 

 

https://youtu.be/NQbuDR6-E50
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-sequencia-logica-brinquedos
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-domino-brinquedos
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-brinquedos

