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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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MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Fixando os conceitos matemáticos apresentados 

                  Na frente, atrás e ao lado 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever 

✓ Pincel 

✓ Tinta guache colorida 

 

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 apresentado: Na frente, atrás e ao lado; 

✓ Aprimorar a coordenação motora; 

✓ Desenvolver a imaginação e a criatividade. 

 

Desenvolvimento: 

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

da professora, disponível em: https://youtu.be/yghu112xbOE 

 

No vídeo de hoje nós reforçamos os conceitos matemáticos apresentados 

anteriormente: Na frente, ao lado e atrás. 

Na folha de atividade você encontrará a imagem de diferentes animais em 

frente à uma casa. Porém, existe um gatinho escondido atrás da cerca. Você 

deve encontrá-lo e circulá-lo.  

Em seguida, usando tinta guache colorida, pinte a cena.  

Tenho certeza de que você conseguirá concluir com sucesso. Um beijinho 

e até a próxima! 

 

Complementação:  

Para concluir a nossa atividade, assista ao vídeo sugerido abaixo e 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=r64qYQ3UJVQ  

https://youtu.be/yghu112xbOE
about:blank


 
 

             
 
 

 
 

 

APRESENTANDO NOVOS CONCEITOS: EM FRENTE, ATRÁS E AO LADO 

ENCONTRE O ANIMAL QUE ESTÁ ATRÁS DA CERCA E CIRCULE-O.  

EM SEGUIDA, PINTE A IMAGEM COM CAPRICHO.  
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INFORMÁTICA 
Professora: Marianna Panisset 

 
Atividade: Papai Noel   

 
Justificativa: 

A internet faz parte de nossas vidas e há muita coisa boa a ser aprendida com 

ela. Podemos adequar seu uso a qualquer atividade e/ou momento de nossa vida.  

Hoje vamos usar nossos conhecimentos e equipamentos para trabalhar o 

tema NATAL. 

 

Objetivos:  

✓ Oferecer um momento divertido; 

✓ Exercitar a coordenação motora; 

✓ Trabalhar a agilidade junto ao tema NATAL. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança! Assista ao vídeo explicativo da tia Marianna, disponível em: 

https://youtu.be/2HdpF2JrQxo 
 

Preste muita atenção e ajude o Papai Noel a se desviar dos obstáculos e 
pegar os presentes de Natal. 

Acesse o link disponível abaixo para realizar a atividade.  
 

Link para a atividade: https://brincandocomarie.com.br/noel-skate/ 
 

 
 

 
 

 

https://youtu.be/2HdpF2JrQxo
https://brincandocomarie.com.br/noel-skate/

