
  
 
 
 
 

 

11/11/20 

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 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Vamos diminuir a poluição do nosso mundinho?  
 

Dever de casa: Vogal U 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever  
 

Justificativa: 

A preocupação com o meio ambiente é atual e envolve toda a sociedade. 

Conscientizar as crianças sobre como cuidar de nosso planeta e diminuir, 

assim, a poluição acarretará em um futuro melhor para a nova geração. 

Preservar também é coisa de criança.  
 

Objetivos:  

✓ Conscientizar de maneira lúdica sobre a preservação do meio ambiente; 

✓ Promover ações que diminuirão o aquecimento global e a poluição; 

✓ Desenvolver a coordenação motora. 
 

Desenvolvimento: 

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

da professora, disponível em: https://youtu.be/QnqTOKutrm0 
 

No vídeo de hoje nós aprendemos sobre a poluição dos rios, mares, das 

ruas e falamos sobre diferentes maneiras de preservar o nosso mundinho.  

Na atividade de hoje você encontrará quatro imagens diferentes. Nelas 

vemos uma criança jogando lixo no local correto, um homem jogando dejetos 

no chão, um menino lançando o lixo no rio e várias crianças fazendo a limpeza 

na natureza.  

Observe essas gravuras e identifique em qual delas aparecem pessoas 

fazendo ações que promovem a preservação do nosso mundinho. Depois de 

identificá-las assinale com um X o que podemos fazer para diminuir a sujeira e 

a poluição do meio ambiente.   

Prontinho! Tendo feito isso você terminará a nossa atividade de hoje. 

Tenho certeza que você concluirá com sucesso. Um beijinho e até a próxima.  
 

Complementação: 

Para complementar a nossa atividade, assista ao vídeo da Turma da 

Mônica,  disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8  

https://youtu.be/QnqTOKutrm0
https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8


    

             
 
 

 
 
 

CONSCIENTIZANDO SOBRE AS MANEIRAS DE DIMINUIR A POLUIÇÃO  

 

OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO E ASSINALE COM UM X O QUE DEVEMOS FAZER PARA DIMINUIR A 

POLUIÇÃO EM NOSSO MUNDINHO 
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NOME: ______________________________________________________ 
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PARA CASA 
 

UTILIZANDO COLA COLORIDA E COM MUITA ATENÇÃO, CONTORNE A 

VOGAL “U” COM O SEU DEDINHO. 
 
 
                            

 

NOME: _____________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 

Atividade: Desenvolvimento Rítmico  

                   Música: “A Rita” 

 

Material necessário: 

✓ Dois copos  

✓ Duas colheres 

 

Justificativa:  

A música tem um papel muito importante na vida e principalmente na 

educação das crianças. A musicalização traz um processo de conhecimento, que 

desenvolve a sensibilidade, criatividade, senso rítmico, imaginação, memória, 

respeito ao próximo, socialização e afetividade.  

A música trabalha de um jeito mais dinâmico de envolver as crianças ao 

aprendizado, favorecendo a autoestima, gosto e senso musical. Ou seja, 

desenvolve diversas habilidades e benefícios para a vida.  

O ritmo é um dos elementos básicos da música e seu ensino torna-se 

fundamental para quem está em contato com essa arte maravilhosa. 

 

Objetivos: 

• Desenvolver o aprendizado por repetição, memória;  

• Apreciação musical e assimilação;  

• Trabalhar a atenção e coordenação motora e a ludicidade;  

• Desenvolver os processos rítmicos e criativos. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, assista ao vídeo do tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/xCY_roVASjI 

 

Complementação: 

Vamos nos divertir assistindo a mais alguns vídeos? Disponíveis em:  

 

1. Gostou da brincadeira do tio Thales? Então vamos continuar 

acompanhando o ritmo da Rita! 

https://www.youtube.com/watch?v=jGRaE7P4_l4 

 

 

https://youtu.be/xCY_roVASjI
https://www.youtube.com/watch?v=jGRaE7P4_l4

