
  
 
 
 
 

 

03/11/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais. Esta semana nos 

encontraremos novamente, na quinta-feira, às 17h. 

O link de acesso ao encontro já foi enviado aos pais/responsáveis por e-

mail e disponibilizado pelo WhatsApp.  

 

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. 

➢ Utilize 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). 

➢ 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 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: As estações do ano 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Giz de cera ou lápis de cor 

 

Justificativa: 

Além de um fenômeno ambiental e climático, as estações do ano 

simbolizam a própria passagem do tempo. Assim, ensiná-las revela suas 

peculiaridades, suas características e também desenvolve a noção de tempo. 

Sabe-se que o ciclo de passagem das estações está diretamente ligado à 

natureza, e portanto, se faz necessário trabalhar esta aproximação, entre a 

preservação do meio ambiente e o equilíbrio dos fenômenos naturais. 

 

Objetivos:  

✓ Apresentar as estações do ano; 

✓ Referenciar as características referentes as 4 estações; 

✓ Desenvolver a noção de tempo. 

 

Desenvolvimento: 

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

da professora, disponível em: https://youtu.be/3yDrZBGQJAo 
 

No vídeo de hoje nós aprendemos um pouco mais sobre as 4 estações do 

ano: primavera, verão, outono e inverno. Qual é a sua estação preferida? 

Agora que conhecemos as 4 estações, vamos a nossa atividade de hoje?  

Na nossa folha aparecem imagens de objetos e paisagens. Você 

precisará identificar a qual estação do ano as gravuras fazem referência e 

então ligá-las.  

Exemplo, se na sua folha aparece um gorro de frio então esse gorro 

pertence ao inverno. 

Agora você precisa identificar quais objetos fazem parte das outras 

estações e ligá-los a elas. Tenho certeza que você irá tirar de letra. Um beijinho 

e até a próxima. 

 

Complementação: 

Assista ao vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=eZ7UoC4TI34 

https://escolaeducacao.com.br/tempo-e-clima/
https://youtu.be/3yDrZBGQJAo
https://www.youtube.com/watch?v=eZ7UoC4TI34
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CONHECENDO AS ESTAÇÕES DO ANO 

 

LIGUE AS IMAGENS ABAIXO ÀS ESTAÇÕES CORRESPONDENTES 
 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

  

NOME: ______________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 
Professora: Marianna Panisset 

 
Atividade: Pegue os ovos com a cesta 

 
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 nossa 

Coordenação Motora e Agilidade.  

 

Objetivos:  

✓ Oferecer um momento divertido; 

✓ Exercitar a agilidade; 

✓ Trabalhar a coordenação motora. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

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

https://youtu.be/3jiZ2sbVml8 

 

Hoje vamos jogar “Pegue os ovos com a cesta”. Neste jogo precisaremos de 
agilidade com o mouse para não deixar os ovos quebrarem no chão. 

Acesse o link disponível abaixo e divirta-se! 
 

Link para a atividade:  
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=1926 

 

https://youtu.be/3jiZ2sbVml8
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=1926

