
  
 
 
 
 

 

10/11/20 

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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MATERNAL III 
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

LINGUAGEM 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Relembrando as vogais  

                   Fixando a letra U 

 

Material necessário: 

✓ Palitos de fósforo  

✓ Lápis de cor ou 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; 

✓ Relembrar as vogais e fixar a letra U. 

 

Desenvolvimento: 

Hoje continuaremos estudando sobre as vogais. Assista ao vídeo 

explicativo da professora, disponível em: https://youtu.be/RjMfXHsv2oo 

 

Agora, que tal realizarmos uma atividade bem divertida?  

1. Forme as vogais utilizando palitinhos de fósforo. 

2. Em seguida, faça a atividade disponível abaixo. 

 

Complementação: 

Vamos aprofundar nosso aprendizado? Assista ao vídeo disponível em: 

1. A E I O U: https://www.youtube.com/watch?v=UBDZyAuFjDY 

2. Canção das vogais: 

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

 

https://youtu.be/RjMfXHsv2oo
https://www.youtube.com/watch?v=UBDZyAuFjDY
https://www.youtube.com/watch?v=TXnueHfMiMY
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FIXANDO A VOGAL “U” 

 

FAÇA UM BONITO COLORIDO NAS IMAGENS CUJOS NOMES SE INICIAM 

COM A VOGAL U. 
 
 

  

 
NOME: ______________________________________________________
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MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 
Professora: Marianna Panisset 

 
Atividade: Quebra-cabeça com figuras geométricas  

 
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 raciocínio lógico. Faremos isso usando figuras 

geométricas.  

 

Objetivos:  

✓ Oferecer um momento divertido; 

✓ Exercitar a coordenação motora; 

✓ Desenvolver o raciocínio lógico. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

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

https://youtu.be/vP5jlMu_BlA 

 

Hoje vamos usar quebra-cabeça e figuras geométricas. Preste atenção! 
Acesse o link disponível abaixo e divirta-se! 
 

Link para a atividade: https://cutt.ly/GgHvryU 
 

 

https://youtu.be/vP5jlMu_BlA
http://encurtador.com.br/qJ457

