
  
 
 
 
 

 

26/11/20 

MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

 

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.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

26/11/20 

MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Alto X Baixo 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Giz de cera 

✓ Cola branca (para uso de um adulto) 

✓ Grãos de arroz 

 

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:  

✓ Fixar o conceito matemático Alto e baixo; 

✓ Desenvolver a coordenação motora; 

✓ Identificar e diferenciar os animais apresentados na atividade. 

 

Desenvolvimento: 

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

da professora, disponível em: https://youtu.be/6S1hv9r5YsE 

 

Em nosso vídeo reforçamos os conceitos matemáticos alto X baixo. Agora 

é a sua vez de trabalhar com eles! 

Na atividade de hoje você verá duas crianças de alturas diferentes. 

Primeiramente observe-as e identifique qual delas é a mais alta e qual é a mais 

baixa.  

Para finalizar, faça um X na criança mais alta e cole grãos de arroz na 

mais baixa.  

Tenho certeza de que você conseguirá concluir essa atividade com 

sucesso. Um beijinho e até a próxima!  

 

 

https://youtu.be/6S1hv9r5YsE


             
 
 
 

 
 

REFORÇANDO CONCEITOS MATEMÁTICOS: ALTO E BAIXO 

 
 FAÇA UM X NA CRIANÇA MAIS ALTA E COLE ARROZ NA CRIANÇA MAIS BAIXA. 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 

26/11/2020 
 

 

 

NOME: ______________________________________________ 
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MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

INGLÊS 
Professora: Luísa Vieira 

 

Atividade: Thanksgiving Day (Dia de Ação de Graças) 

 

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.  

Hoje é um dia muito especial, pois comemoramos o ‘Thanksgiving’ (Dia de 

Ação de Graças). Essa comemoração surgiu nos Estados Unidos, em 1620, e 

continua sendo muito celebrada até os dias atuais. Nessa data, devemos 

agradecer por tudo que temos em nossa vida. Em nossa videoaula, 

conheceremos mais um pouco sobre essa celebração. ‘Happy Thanksgiving!’ 

(Feliz Dia de Ação de Graças!). 

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o gosto pela língua inglesa 

✓ Trabalhar o Thanksgiving Day  

 

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 – 26 – 11 - 2020: https://youtu.be/wtG5GPsPEKk 

ROTEIRO DO VÍDEO 

  Hoje é um dia muito especial, pois comemoramos o ‘Thanksgiving’ (Dia de Ação de Graças). 

Essa comemoração surgiu nos Estados Unidos, em 1620, e continua sendo muito celebrada até os dias atuais. 

Nessa data, devemos agradecer por tudo que temos em nossa vida. Nessa videoaula, conheceremos mais 

um pouco sobre essa celebração. ‘Happy Thanksgiving!’ (Feliz Dia de Ação de Graças!). 

1) Thanksgiving Song – Watch the video - It smells like Thanksgiving: https://youtu.be/0XJhycH2Xf8  

2) Hello!! 

3) How are you today? 

4) How’s the weather? 

5) What is the Thanksgiving Day? – O que é o Dia de Ação de Graças? 

6) Thanksgiving Symbols (Símbolos do Thanksgiving) – Turkey (peru), Pilgrims (pelegrinos), 

Pumpkin Pie (torta de abóbora), Corn (milho) and Cornocopia (cornucópia).  

7) What are you thankful for? – Pelo que você é grato? 

8) Watch the video - If you’re thankful and know it: https://youtu.be/rKxdCH_arq8  

 

ACTIVITY 

Arquivar as atividades na pasta de inglês. 

1) Folha 1 – Thanksgiving Symbols – Material para consulta do aluno. 

2) Folha 2 – It’s a turkey race!! Trace the lines to help the turkeys finish the race!! – Fazer o tracejado 

para ajudar o peru a terminar a corrida.  

 

We always have something to be thankful for! 

(Nós sempre temos algo para agradecer!)  

 

 

https://youtu.be/wtG5GPsPEKk
https://youtu.be/0XJhycH2Xf8
https://youtu.be/rKxdCH_arq8


 

THANKSGIVING SYMBOLS 

 

 
 

 
 

 

 



                                                                               

 

    

 

 

IT’S A TURKEY RACE! TRACE THE LINES TO HELP THE TURKEY FINISH THE RACE! 

 

 

 

 

NAME:__________________________________________ 

  Colégio Equipe  

Educação Infantil 

INGLÊS  
Teacher Luísa 

 


