
  
 
 
 
 

 

21/10/20 

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! 

 

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. 

➢ Utilizem as folhas de atividade e arquivem-nas para entrega à professora no 

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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MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Vamos acertar as bolas na cesta? 
 

Dever de casa: Brincadeiras antigas  
 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade  

✓ Papel crepom ou papel colorido 

✓ Cola branca (para uso do adulto) 
 

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 e aprimorar o movimento de pinça; 

✓ Fixar as quantidades referentes aos números de 1 a 4. 
 

Desenvolvimento: 

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

da professora, disponível em: https://youtu.be/zbnntNifM3M 
 

No vídeo de hoje nós brincamos de basquete usando bola de meia e um 

cesto de roupas. Para a realização da nossa atividade, nós vamos continuar 

falando sobre esse jogo muito divertido. Vamos lá? 

Na folha de atividade você encontrará quatro cestas de basquete. Em 

cima delas aparecem números (1 a 4) fora de ordem.  

Primeiramente, rasgue o papel colorido e faça bolinhas com ele.  

Em seguida, você deve identificar os números. 

Para finalizar, cole dentro das cestas a quantidade de bolinhas referente 

aos numerais representados.  

Divertido, não é? Tenho certeza e que você conseguirá desenvolver com 

facilidade. Um beijo e até a próxima! 
 

Complementação: 

Vamos aprender mais sobre o basquete? Assista ao vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=J44m-AgBVvY 

https://youtu.be/zbnntNifM3M
https://www.youtube.com/watch?v=J44m-AgBVvY


                              
 

 
 
 

 

RELEMBRANDO OS NÚMEROS (1 A 4) E SUAS QUANTIDADES 
 

COLE BOLINHAS DE PAPEL REFERENTE ÀS QUANTIDADES DOS 

NUMERAIS PRESENTES ABAIXO. 
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PARA CASA 

CONVERSE COM OS SEUS PAIS SOBRE AS BRINCADEIRAS QUE OS DIVIRTIAM NA INFÂNCIA.  

EM SEGUIDA, PINTE ABAIXO A QUE VOCÊ MAIS GOSTOU. 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 
 

Atividade: Trabalhando o silêncio 

 

Justificativa:  

O silêncio tem inúmeras funções que são extremamente importantes para 

o desenvolvimento fisiológico e musical. É muito importante trabalhar a 

percepção, cuidado e prevenção com o uso do silêncio, inclusive na infância.  

Portanto, nossa aula de hoje será sobre o silêncio, sua importância na 

música e seu uso nos cuidados para com a voz, esse instrumento 

poderosíssimo, porém muito frágil.  

 

Objetivos: 

✓ Conscientização sobre os cuidados com a voz;  

✓ Desenvolvimento de percepção auditiva, da linguagem oral e musical;  

✓ Apreciação musical;  

✓ Conhecer sobre importância e utilização do silêncio; 

✓ Desenvolvimento da atenção e dos processos criativos.  

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, assista ao vídeo do tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/YZ9-cTVfdMc 

 

https://youtu.be/YZ9-cTVfdMc

