
  
 
 
 
 

 

27/10/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Essa será mais uma semana de muita diversão e aprendizado. Não se 

esqueçam do nosso encontro pelo Google Meet, sempre na quinta-feira, com a 

professora regente, às 17h. 

Mas nessa semana, além do nosso encontro habitual, teremos também 

um encontro especial de HALLOWEEN, com a tia LUÍSA (professora de Inglês), 

na quarta-feira, dia 28/10, às 17h. Não fique de fora. Vista sua FANTASIA mais 

monstruosa e venha brincar! 

 

Por favor, para a realização das atividades semanais, permaneçam atentos 

às orientações abaixo:   

➢ É extremamente importante que a criança faça 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 

fim do bimestre.  

➢ 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 
 

LINGUAGEM 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Reconhecendo o Nome Próprio 

 

Material necessário:  

✓ Caixinha de fósforo  

✓ Folhas coloridas 

✓ Canetinha 

 

Justificativa: 

Não é de uma hora para outra que a criança aprende a escrever o próprio 

nome. Identificar e escrever o nome é um processo que passa pela construção 

da identidade e se dá, principalmente, através das interações da criança com o 

seu meio social.  

É importante propiciar atividades para que a criança seja incentivada a 

reconhecer seu nome, uma vez que o nome próprio é parte da pessoa e de sua 

identidade. 

 

Objetivos:  

✓ Identificar e nomear as letras que compõe seu nome; 

✓ Despertar curiosidade em conhecer o próprio nome; 

✓ Estimular a coordenação motora fina. 
 

Desenvolvimento: 

Hoje continuaremos estudando as letrinhas que compõem o seu nome. 

Assista ao vídeo explicativo da professora, disponível em: 

https://youtu.be/gXKKEO0L7LU 
 

Agora, em uma folha colorida, peça para um adulto escrever ou digitar 

(em letra PALITO) as letras que compõem o seu nome.  

Em seguida, recorte as letras em quadradinhos pequenos, de forma que 

consiga guardá-los dentro da caixinha de fósforo.  

Feito isso, você deverá tirar as letras de dentro da caixinha e colocá-las 

na ordem correta em que elas aparecem no seu nome. 

Para finalizar, faça a atividade disponível abaixo. 

 

Complementação: 

Nosso nome é parte de quem somos. Vamos aprender mais um pouco 

sobre isso com um vídeo/história?? Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Err1KN-QSaM 

https://youtu.be/gXKKEO0L7LU
https://www.youtube.com/watch?v=Err1KN-QSaM
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TRABALHANDO O RECONHECIMENTO DO NOME PRÓPRIO 
 
 

CIRCULE AS LETRAS QUE COMPÕEM O SEU NOME 
 

 
 
 

 

NOME: _______________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 
Professora: Marianna Panisset 

 
Atividade: Halloween 

 
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 trabalhar o 

tema HALLOWEEN.  

 

Objetivos:  

✓ Oferecer um momento divertido; 

✓ Exercitar a criatividade, o raciocínio e a memória; 

✓ Trabalhar o Halloween. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

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

https://youtu.be/KQWrRWqgPhA 

 

Vamos utilizar alguns jogos para o nosso trabalho de hoje? Acesse os links 
disponíveis abaixo e crie suas próprias abóboras de Halloween. 

 
1. https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-de-cenario-halloween 

 
2. https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-de-vestir-halloween-

abobora-horripilante 
 

 
 

https://youtu.be/KQWrRWqgPhA
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-de-cenario-halloween
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-de-vestir-halloween-abobora-horripilante
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-de-vestir-halloween-abobora-horripilante

