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MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Chegamos ao fim de mais uma semana de muito trabalho e diversão. 

Vamos fechar com chave de ouro! 

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. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

30/10/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

LITERATURA E ARTES 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Contação de história - Vamos conhecer o Halloween? 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Folha A4 preta 

✓ Cotonetes 

✓ Cola branca (para 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; 

✓ Desenvolver a criatividade e a imaginação; 

✓ Conhecer personagens pertencentes ao Halloween. 

 

Desenvolvimento: 

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

da professora, disponível em: https://youtu.be/5btzTvp1WS8 

 

No dia 31 de outubro, em diversos países, é comemorado o Halloween. 

Alguns personagens como os esqueletos, as bruxas, o gato preto e a abóbora 

fazem parte desse dia.  Por isso, no vídeo de hoje escutamos uma história 

sobre uma bruxinha e três meninos muito espertos que moravam perto dela.  

Na folha de atividade, você encontrará o rostinho de um esqueleto. 

Usando cotonetes, construa o corpinho dele e cole-o na folha.  

Use a sua imaginação e, depois, enfeite-o. Para ficar mais legal, você 

pode colar uma folha preta na matriz e construir o corpinho de cotonetes em 

cima dela. Interessante, não é?  

 

Obs.: Veja abaixo uma imagem modelo de como você poderá confeccionar o 

seu esqueleto. 

 

https://youtu.be/5btzTvp1WS8
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Complementação: 

1. Vamos conhecer esqueletos coloridos? Divirta-se em: 

https://www.youtube.com/watch?v=MFUqJtJWrr0 

 

2. Os monstros querem saber se você está contente. Diga pra eles em: 

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

 

Imagem modelo para realização da atividade: 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MFUqJtJWrr0
https://www.youtube.com/watch?v=ebbelCwmdUA
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APRESENTANDO DATAS COMEMORATIVAS - HALLOWEEN 
 

UTILIZANDO COTONETES, CONFECCIONE O CORPO DO 
ESQUELETO E ENFEITE-O. 
 

 

 
 

 
                 

NOME: _______________________________________ 


