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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. 

Mas teremos também um encontro especial para comemorarmos o 

THANKSGIVING DAY (Dia de Ação de Graças). Então tomem nota para os 

não se esquecerem dos dias e horários: 

 

Quarta-feira:  

Encontro de Thanksgiving Day às 17h 

com participação da tia Luisa (professora de Inglês) 

 

Quinta-feira:  

Encontro com as regentes às 17h 

 

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. 

➢ 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

23/11/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: De frente x De costas  

 

Material necessário: 

✓ Lápis de cor ou giz de cera  

 

Justificativa: 

Desde o nascimento, a criança está imersa em um universo do qual os 

conhecimentos matemáticos são parte integrante. É na aprendizagem de 

conceitos matemáticos que as crianças desenvolvem diversas noções 

importantes para seu desenvolvimento, a fim de se tornarem autônomas, 

capazes de pensar e resolver problemas. 

 

Objetivos:  

✓ Conhecer novos conceitos matemáticos; 

✓ Desenvolver coordenação motora. 

 

Desenvolvimento: 

Hoje conheceremos novos conceitos matemáticos. São eles: DE 

FRENTE X DE COSTAS.  

Antes de iniciarmos a atividade, assista o vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/gaVbEXFofjY 

 

Agora, vamos aprender uma dança diferente? Fique em pé e obedeça 

aos comandos solicitados no vídeo sugerido abaixo. Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=6V6BEzyXaBs 

 

Após dançar bastante, faça a atividade abaixo. 

 

 

https://youtu.be/gaVbEXFofjY
https://www.youtube.com/watch?v=6V6BEzyXaBs


             
 
 

 
 

 

TRABALHANDO O CONCEITO MATEMÁTICO – DE FRENTE/DE COSTAS 

 

AS CRIANÇAS ESTÃO SENTADAS CONVERSANDO. VAMOS COLORIR AS QUE ESTÃO DE COSTAS? 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 

23/11/2020 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: Girando a garrafinha  

 

Material necessário:   

✓ Uma garrafinha pet  

✓ Seis recortes de papel colorido 

Obs.: caso você não tenha papel colorido em casa, poderá desenhar (ou recortar 

de uma revista) a imagem do animal com o qual deseja trabalhar na atividade.  

 

Justificativa:   

A Educação Física é um conteúdo extremamente importante para o 

desenvolvimento de diversas habilidades.  

Por isso é tão importante trabalharmos com ela desde a Educação Infantil. 

Através de atividades dinâmicas e interativas, não só desenvolvemos tais 

habilidades, mas ensinamos regras e valores para o convívio saudável em 

sociedade. 

 

Objetivos:    

✓ Trabalhar criatividade, criação, imitação, reprodução de sons, acuidade 

auditiva (capacidade de sentir e distinguir estímulos sensoriais 

relacionados a audição), noções de disciplina (deve-se fazer o que foi 

pedido), movimentação e consciência corporal. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Para a realização da atividade, deve-se colocar a garrafinha no centro e os 

seis (ou mais papéis, caso queira) ao redor dela – como demonstrado na imagem 

1, em anexo. 

A tarefa consiste em:   

1. O adulto roda a garrafinha; onde a ponta dela parar, ou seja, para qual 

figura ela estiver apontando, será a figura da vez!  

2. A criança deverá imitar o animal para o qual a garrafinha estará 

apontando. 

Sugerimos alguns animais: cachorro, gato, passarinho, dinossauro, 

galinha, sapo, por serem mais comuns à vivência da criança. Porém, vocês 

podem escolher o animal que quiserem.   

Se preferirem, poderão colocar músicas variadas em cada papel! Assim, a 

criança deverá cantar a música citada. 
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Podemos variar a atividade, dando outro sentido: maior movimentação 

ainda! Para isso, vocês deverão escrever nos papéis: pular, rodar, agachar e 

saltar, bater palmas e caminhar ao mesmo tempo, cantar uma música, pular com 

um pé só... enfim, variados movimentos podem serem escolhidos. 

Dessa forma, a criança realizará a ação ordenada em cada papel! 

 

Vamos lá! Vamos movimentar nossos pequenos! 

 

Imagem 1 – modelo: 

 

 


