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MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Não se esqueçam do nosso encontro, sempre na quinta-feira, 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.  

➢ 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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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Vamos conhecer novos conceitos matemáticos? 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Giz de cera ou lápis de cor 

 

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:  

✓ Apresentar novos conceitos matemáticos: NA FRENTE, ATRÁS e AO 

LADO; 

✓ 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/0ufqWb_PtF8 

 

No vídeo de hoje nós aprendemos novos conceitos matemáticos: Na frente, 

ao lado e atrás. Agora, vamos praticar em nossa atividade? 

Na folha de atividade você encontrará uma imagem com dois filhotes de 

cachorro brincando em frente à sua mamãe. Primeiro você deve identificá-los e 

depois colori-los. Interessante, não é?  

 

Complementação: 

Para complementar a nossa atividade de hoje, assista ao vídeo sugerido 

abaixo e disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-30cat31Uj8  

 

 

https://youtu.be/0ufqWb_PtF8
about:blank


             
 
 
 

 
 

APRESENTANDO NOVOS CONCEITOS: EM FRENTE, ATRÁS E AO LADO 

OBSERVE COM ATENÇÃO E COLORA OS FILHOTES QUE ESTÃO 

BRINCANDO EM FRENTE À MAMÃE.  
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Professor: Rafael Lima 

 

Atividade: Dia de circo  
 

Material necessário:  

✓ Saco plástico 

✓ Bolinhas de plástico ou de meia 

✓ Barbante 

✓ Qualquer papel colorido 

✓ Tesoura (sob supervisão de um adulto) 
 

Justificativa:  

A Educação Física é de extrema importância para o desenvolvimento 

saudável das crianças. 

As várias vivências são fundamentais no processo de construção e 

aprimoramento das funções motoras. É essencial oferecer a maior quantidade 

de experiências possíveis através de brincadeiras para que a criança tome 

propriedade e identifique suas potencialidades no ato de movimentar-se.    
 

Objetivo:  

✓ Desenvolver a coordenação motora grossa e visomotora; 

✓ Aprimorar a identificação quanto à noção espacial e o tempo de reação 

mediante ao estímulo.  

✓ Colocar a criança em contato com o professor de Educação Física que os 

atenderá no próximo ano. 
 

Desenvolvimento:  

Para a realização dessa atividade, assista ao vídeo com a explicação do 

professor Rafael, disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=2wshO5CGH4M&feature=youtu.be 
 

Você gosta de circo? Hoje a magia do circo será a base da nossa atividade. 

Papai/mamãe, após confeccionar a roupa de palhaço seguindo as 

orientações do tio Rafael no vídeo, coloque a criança a certa distância.  

Lance as bolinhas ao alto incentivando a criança a tentar pegá-las, sempre 

utilizando a roupa de palhaço.  

Lance as bolinhas em direções diferentes proporcionando para a criança 

um estímulo que contribuirá no aperfeiçoamento das noções de deslocamento, 

equilíbrio, e identificação espacial. 
 

Complementação: Assista ao vídeo abaixo e divirta-se! Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=xTCnT4FV5yE 

https://www.youtube.com/watch?v=2wshO5CGH4M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xTCnT4FV5yE

