
  
 
 
 
 

 

12/11/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais. Não se esqueça: nos 

encontraremos HOJE, 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.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

12/11/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Vamos preservar o meio ambiente? 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 

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/e8sD_ftoS5U 

 

No vídeo de hoje nós falamos um pouco mais sobre a poluição e as 

maneiras de preservarmos a natureza.  

Na atividade de hoje você verá a imagem de uma criança na natureza, 

porém o ambiente em que ela se encontra está muito sujo.  

A sua tarefa é identificar qual é o objeto que está poluindo o local e colori-

lo. Mas atenção: ele aparece várias vezes e você deve colori-lo todas as vezes 

que encontrá-lo.  

Tenho certeza que você concluirá a sua atividade com sucesso. Beijos e 

até a próxima!  

 

Complementação: 

Vamos assistir a mais um vídeo para aprendermos mais sobre a 

importância de preservar o meio ambiente? 

1. https://www.youtube.com/watch?v=mJ8nISBlqvE 

2. https://www.youtube.com/watch?v=5Hdjj7v_L6k 

 

https://youtu.be/e8sD_ftoS5U
https://www.youtube.com/watch?v=mJ8nISBlqvE
https://www.youtube.com/watch?v=5Hdjj7v_L6k


             
 
 

 
 
 

CONSCIENTIZANDO SOBRE AS MANEIRAS DE DIMINUIR A POLUIÇÃO  

 

COLORA NA IMAGEM ABAIXO O OBJETO QUE NÃO PODE SER JOGADO NA NATUREZA. LEMBRE-SE 

DE COLORI-LO TODAS AS VEZES QUE O ENCONTRAR. 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 

12/11/2020 

 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 
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INGLÊS 
Professora: Luísa Vieira 

 

Atividade: Projeto “My School” (Minha Escola) 

 

Justificativa: 

Estudar inglês na educação infantil faz com que a criança se abra a um 

novo idioma e permite que o cérebro tenha mais facilidade para trocar de língua 

ao se comunicar. 

Além disso, o estudo de inglês na infância também estimula as funções 

cognitivas e favorece a capacidade de raciocínio e a integridade do cérebro, pois 

quanto mais o nosso cérebro se exercita, mais rapidez e saúde adquire.  

Continuando o nosso projeto ‘My School’, relembraremos os ‘places at 

school’ (lugares da escola) que aprendemos na semana passada. Depois, 

conheceremos algumas pessoas que são muito importantes na composição da 

escola. 

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o gosto pela língua inglesa 

✓ Dar continuidade ao projeto “My School” 
 

Desenvolvimento: 

Abaixo encontra-se o planejamento de INGLÊS. Assista ao vídeo da 
professora Luísa (link disponibilizado no planejamento), siga os passos e realize 
as atividades propostas.  

 
ATENÇÃO! Não se esqueça de guardar sua atividade na pasta de Inglês para entregar à 

professora no retorno das aulas presenciais.  

 

  



 

SUPPORT MATERIAL 

Preschool 1 

Teacher Luísa 

Hello!!  

Are you ready for our class?? Let’s start!! 

Vamos começar a nossa aula, clique no link a seguir:  

Preschool 1 – 12 – 11 - 2020: https://youtu.be/dvU36G-oRvo  

 

ROTEIRO DO VÍDEO 

 Continuando o nosso projeto ‘My School’, relembraremos os ‘places at school’ (lugares da escola) que 

aprendemos na semana passada. Depois, conheceremos algumas pessoas que são muito importantes na 

composição da escola. 

 

1) Hello Song!!  

2) How are you today? 

3) How’s the weather today? 

4) Remembering Places at school (lugares da escola) – Material da aula anterior. 

5) People at School (pessoas da escola) – Teacher (professor (a)) and Student (aluno (a)).  

6) How many students are there? (Quantos alunos existem na imagem?) – There are 2 students. – 

There are 3 students. – There are 4 students. 

7) Watch the video – The teacher song: https://youtu.be/WdnOnpXZWCs  

ACTIVITY 

 

Arquivar as atividades na pasta de inglês. 

1) Folha 1 – People at school. – Material para consulta do aluno. 

2) Folha 2 – Color the people according to the number. – Colorir a quantidade de pessoas da escola de 

acordo com o número.  

 

 

 

https://youtu.be/dvU36G-oRvo
https://youtu.be/WdnOnpXZWCs


 

PEOPLE AT SCHOOL 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

                                                                               



 

    

 

 

 

 

COLOR THE PEOPLE ACCORDING TO NUMBER. 

 

 

 

 

 

 

NAME:__________________________________________ 

  Colégio Equipe  

Educação Infantil 

INGLÊS  
Teacher Luísa 

 


