
  
 
 
 
 

 

09/11/20 

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. 

Obs.: Se vocês ainda não cadastraram o e-mail GMAIL para participar dos 

encontros, entrem em contato com a coordenação para rápida orientação. 

 

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). 

➢ 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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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

LINGUAGEM 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Conhecendo a vogal U 
 

Material necessário: 

✓ Papelão 

✓ Tesoura (para uso de um adulto) 

✓ Giz de cera  

 

Justificativa: 

Ainda na Educação Infantil, é importante apresentar as vogais para as 

crianças. As vogais são cinco letras que estão presentes em todas as palavras 

de nossa comunicação verbal e textual. São interpretadas como ligações de 

estruturação linguística e produzem a coerência e a sonoridade de uma 

palavra.  

Você sabia que não há uma palavra sequer sem vogal no vocabulário 

brasileiro? Claro, com exceção das siglas e abreviações de endereços e títulos, 

entre outros. 

 

Objetivos:  

✓ Proporcionar aos alunos uma aprendizagem lúdica, favorecendo o 

desenvolvimento das competências linguísticas: oral ou escrita para 

aprender brincando; 

✓ Desenvolver a coordenação motora fina; 

✓ Reconhecer e pronunciar a vogal U. 

 

Desenvolvimento: 

Vamos conhecer mais uma vogal? Nós já estudamos as vogais A, E, I, O 

e hoje conheceremos a vogal U. 

Assista ao vídeo explicativo da professora, disponível em: 

https://youtu.be/XmCbdlHO2GY 

 

Agora que já aprendemos essa nova letrinha, procure em sua casa 

objetos cujos nomes se iniciem com a vogal estudada. 

Após encontrar esses objetos, vamos realizar uma atividade bem 

divertida? Peça para um adulto traçar em um papelão a vogal U.  

Feito isso, recorte-a e coloque-a embaixo da nossa folha de atividade.  

Em seguida, você deverá utilizar o giz de cera da posição horizontal e 

colorir na folha, por cima do papelão. 

https://youtu.be/XmCbdlHO2GY
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Pronto, a mágica acontecerá e a letrinha U aparecerá! 

 

Complementação: 

Vamos assistir a um vídeo para fixar nosso aprendizado sobre a letrinha U? 

Disponível em: 

 

1. Letra U  

https://www.youtube.com/watch?v=JIlhh5nF86w&t=35s 

 

 

 



Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 

09/11/2020 
 

    

           
 

 
CONHECENDO A VOGAL U 

 

UTILIZANDO O GIZ DE CERA NA POSIÇÃO HORIZONTAL, COLORA A FOLHA 

ATÉ A LETRINHA “U” APARECER 

 
 
 

 

NOME: _______________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: Brincando de soprar  

 

Material necessário:   

✓ Bolinhas de plástico  

(ou qualquer bolinha pequena leve) 

✓ Copos plásticos 

✓ Durex ou fita adesiva 

✓ Uma mesa 

✓ Uma caixa para colocar as bolinhas  

(caso tenha poucas, vá retornando-as ao pote) 

 

Justificativa:   

Lembra-se daquele jogo da nossa infância? Conhecida também como: o 

mestre mandou! Muito bem, não precisa de qualquer preparação, ajuda a 

trabalhar diversos movimentos e é excelente para ajudar os seus filhos a 

seguirem suas orientações. 

         Pode ser realizado com apenas uma criança, mas é mais divertido se 

fizerem com mais pessoas ao mesmo tempo. Vamos unir a família!! 

 

Objetivos:    

✓ Trabalhar a concentração, percepção auditiva, imaginação, criação, 

imitação, coordenação motora, atenção e noção corporal. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Um dos participantes será o Rei e ficará na frente dos outros (podem estar 

em formação de um círculo, caso achem melhor).  

Esse Rei dará as ordens e todos os seguidores deverão obedecê-las desde 

que seja dita a palavra de ordem: O REI MANDA. 

Esse primeiro Rei deve ser um adulto, para explicar a atividade. Após os 

pequenos entenderem a brincadeira, será a vez de eles também fazerem o papel 

do REI; e então poderão deixar a imaginação fluir, fazer qualquer tipo de 

movimento para que os outros imitem. Eles gostam muito, e se sentem felizes 

ao serem imitados. 

 Inicia-se a brincadeira com pedidos de fácil execução: O Rei manda 

levantar os braços; O REI MANDA colocar as mãos na cabeça;  bater palmas; 

rodar sem sair do lugar; mostrar a língua; dar três passos de urso; coçar a cabeça 

como um macaco; imitar um leão; cantar: Meu pintinho amarelinho e tocar com  
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o dedo indicador a palma da mão... Enfim, tarefas de fácil execução. 

       Deve-se adequar as instruções à idade dos seus filhos – deem apenas 

indicações que eles entendam! Vamos lá!! 

 

Obs.: Nessa faixa etária, não se torna interessante a exclusão de quem erra a 

atividade e sim a motivação e execução gerada através dos movimentos 

pedidos.  

 

 


