
  
 
 
 
 

 

19/11/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais. Não se esqueçam do 

nosso encontro on-line, na quinta-feira, às 17h. 

 

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.  

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

19/11/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: 19 de Novembro – Dia da Bandeira 

 

Material necessário: 

✓ Bucha 

✓ Tinta guache azul, amarela e verde 

 

Justificativa: 

A Bandeira Nacional é um dos símbolos nacionais conforme estipula a 

legislação de nosso país. 

A bandeira do Brasil foi oficialmente apresentada no dia 19 de novembro 

de 1889 e foi adotada por meio de um decreto assinado pelo presidente 

provisório do Brasil. 

 

Objetivos:  

✓ Associar a Bandeira como um símbolo que representa o Brasil entre 

outros países; 

✓ Despertar o sentimento cívico; 

✓ Conhecer o significado das cores da bandeira. 

 

Desenvolvimento: 

No dia 19 de Novembro é comemorado o dia da bandeira. 

Você sabe quais são as cores e as formas da nossa bandeira? 

A Bandeira do Brasil é composta por um retângulo verde, um losango amarelo, 

um círculo azul, 27 estrelas brancas e uma faixa branca com a inscrição 

"Ordem e Progresso". 

Cada cor da nossa bandeira tem um significado, o branco simboliza o 

desejo pela paz, o azul o céu e os rios brasileiros, o amarelo as riquezas do 

nosso país, o verde as matas. E as estrelinhas que estão na nossa bandeira, 

você sabe o que significam? Cada estrela simboliza um estado brasileiro.  

Assista ao vídeo explicativo da professora disponível em: 

https://youtu.be/mfapkl8S9mo 

 

Em seguida, faça a atividade abaixo. 

 

Complementação: 

Assista ao vídeo abaixo para aprender um pouco mais sobre a bandeira 

do nosso país: https://www.youtube.com/watch?v=7zlpF2-Q-EY&t=84s 

https://youtu.be/mfapkl8S9mo
https://www.youtube.com/watch?v=7zlpF2-Q-EY&t=84s


             
 
 

 
 
 
 

DIA DA BANDEIRA – 19 DE NOVEMBRO 

 

COM UMA BUCHA, PINTE A BANDEIRA UTILIZANDO AS CORES DO BRASIL. 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 

19/11/2020 

 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 

 



  
 
 
 
 

 

19/11/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

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.  

Encerraremos hoje o projeto ‘My School’. Já conhecemos alguns lugares e 

as pessoas da escola. Na videoaula de hoje, aprenderemos alguns ‘school 

supplies’ (materiais escolares) que utilizamos em nosso dia a dia. Let’s Go!! 

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o gosto pela língua inglesa 

✓ Concluir o 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 – 19 – 11 - 2020: https://youtu.be/Jyv-fkioOuE  

 

ROTEIRO DO VÍDEO 

 Encerraremos hoje o projeto ‘My School’, já conhecemos alguns lugares e as pessoas da escola. Na 

videoaula de hoje, aprenderemos alguns ‘school supplies’ (materiais escolares) que utilizamos em nosso dia 

a dia. Let’s Go!! 

 

1) Hello Song!!  

2) How are you today? 

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

4) Remembering People at School (pessoas da escola) – Material da aula anterior.  

5) School Supplies (materiais escolares) – crayon (giz de cera), pencil (lápis) and playdough 

(massinha). 

6) Big and Small (grande e pequeno) – A big crayon and a small crayon. (Giz de cera grande e giz 

de cera pequeno). / A big pencil and a small pencil. (Lápis grande e lápis pequeno). / Big playdough 

and small playdough. (massinha grande e massinha pequena).  

7) Watch the video – Big and Small: https://youtu.be/h_7wV1OzTX8  

ACTIVITY 

 

Arquivar as atividades na pasta de inglês. 

1) Folha 1 – School Supplies. – Material para consulta do aluno. 

2) Folha 2 – Circle the smallest school supply. – Circular o material escolar menor. 

 

 

 

 

https://youtu.be/Jyv-fkioOuE
https://youtu.be/h_7wV1OzTX8


 

 

SCHOOL SUPPLIES 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



                                                                               

 

    

 

 

 CIRCLE THE SMALLEST SCHOOL SUPPLY. 

 

                                       
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

NAME:__________________________________________ 

  Colégio Equipe  

Educação Infantil 

INGLÊS  
Teacher Luísa 

 


