
 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES 

MATERNAL III 
 
 

 
ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES: 
➢ As atividades confeccionadas em casa durante essas duas semanas, deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas. 
➢ Elas deverão ser feitas em uma folha branca, formato A4. 
➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. 
➢ Durante a realização das atividades, interaja com a criança, cante, faça 

gestos, questione, participe. 
➢ Sobre as atividades de MÚSICA, além das disponibilizadas aqui, existem 

outras também sugeridas pelo professor Thales e disponíveis no site. Para 
cada dia da semana, há uma ótima sugestão de atividade para envolver o 
corpo e o coração. Você pode acessá-las em: Aluno – Educação Infantil – 
Sugestões de atividades. 

➢ Da mesma forma, a professora Luísa propôs roteiros especiais para reforçar 
o conteúdo de INGLÊS, já trabalhado em sala de aula. De acordo com a faixa 
etária de seu filho, você poderá acessar dois exercícios (um para cada 
semana) em: Aluno – Educação Infantil – Sugestões de atividades.  

 
 
 
 
PRIMEIRA SEMANA (23/03 a 27/03) 
 
 
Segunda-feira (23/03) 
Atividade: Dia da Água  
Desenvolvimento: Dia 22 de março é comemorado o dia mundial da água. Converse 
com a criança sobre a importância da água em nossas vidas e demonstre, de 
maneira prática, algumas formas de economizá-la. Finalize lendo o poeminha ”Água, 
minha amiga”, disponível abaixo: 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Terça-Feira (24/03) 
Atividade: Higiene e conscientização  
Desenvolvimento: Converse com a criança sobre a importância da higienização e 
como podemos nos proteger contra o Coronavirus. Depois, utilizando canetinha, faça 
um desenho na mão de seu filho e incentive-o a lavar as mãos várias vezes ao dia, 
ensinando-o a maneira correta de se fazer.  
Obs.: A finalidade da atividade é que a cada lavada o desenho desapareça. Ao fim 
do dia, conversem novamente sobre o assunto relacionando o desenho aos vírus e 
termine enfatizando a importância de se lavar e higienizar as mãos constantemente.  
Material necessário: Canetinhas coloridas. 
 
 
Quarta-feira (25/03) 
Atividade: Informática - Jogos de Aprendizagem  
Orientação: Baixar o aplicativo Funny Food 2, conforme links disponíveis abaixo. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=biz.arrowstar.funnyfood2 android 
 
https://apps.apple.com/us/app/funny-food-learning-games-for-kids-toddlers-
free/id1178936252  apple 
 
Desenvolvimento: Escolha um dia apenas da semana, e utilize um jogo (de sua 
preferência). Você pode escolher cores e formas, quebra-cabeça, tamanhos ou 
ordenação. 
 
 
Quinta-feira (26/03) 
Atividade: Alimentação Saudável 
Desenvolvimento: Auxilie a criança a pesquisar e recortar de rótulos, folhetos de 
mercado, jornais e revistas imagens de alimentos saudáveis e não saudáveis. Crie 
um cartaz, em qualquer folha (de qualquer tamanho), dividindo as imagens em dois 
grupos: ALIMENTOS SAUDÁVEIS e ALIMENTOS NÃO SAUDÁVEIS. Peça a 

 
Água, minha amiga 

 
A Água é minha amiga 
Com ela posso contar 
Pra lavar, tomar banho  

E minha sede matar 
Vamos todos protegê-la  
E a natureza preservar 

Resgatar suas nascentes  
Pra ela não faltar 

Não fique triste, amiga água 
De você vamos cuidar 

Conscientizar a humanidade  
Para a vida que nos dá! 

https://play.google.com/store/apps/details?id=biz.arrowstar.funnyfood2
https://apps.apple.com/us/app/funny-food-learning-games-for-kids-toddlers-free/id1178936252
https://apps.apple.com/us/app/funny-food-learning-games-for-kids-toddlers-free/id1178936252


criança que identifique e cole as imagens em seu devido lugar. Mas atenção! A 
criança não deve utilizar tesoura e cola sem supervisão de um adulto. 
Material necessário: Folha branca – figuras de alimentos diversos – tesoura – cola. 
 
 
Sexta-feira (27/03) 
Atividade: Dia do circo  
Desenvolvimento: Dia 27/03 comemoramos o dia do Circo. Após assistir o vídeo  “O 
circo chegou”, sugerido no link abaixo, pesquise na internet sobre os espetáculos 
circenses e descubra de quais você mais gosta.  
Vídeo Sugerido: O circo chegou (Mundo Bita): https://youtu.be/qmUQr3zrqXM  
 
 
Atividade de INGLÊS para a semana 1:  
SUPPORT MATERNAL_Week 1  
 
 
 
 
 
SEGUNDA SEMANA (30/03 A 03/04) 
 
Segunda-feira (30/03) 
Atividade: Fixando cores apresentadas  
Desenvolvimento: A partir do colorido das crianças em uma folha branca (de 
qualquer tamanho), crie um jogo da memória utilizando as cores primárias 
(AMARELA, AZUL e VERMELHA) e secundárias (VERDE, ROXO e LARANJA) já 
apresentadas em sala. 
Obs.: 1) Após recortar as partes, cole em papel cartão ou cartolina para ficar mais 
firme e facilitar o uso durante a brincadeira. 

2) Atenção! A criança não deve utilizar tesoura sem a supervisão de um adulto. 
Material necessário: Folha branca – cola – tesoura – papel cartão ou cartolina – lápis 
de cor ou giz de cera.  
 
 
Terça-feira (31/03) 
Atividade: Relembrando a vogal A 
Desenvolvimento: Sugerimos que, com a ajuda de um adulto, a criança pesquise em 
revistas, livros e jornais gravuras de objetos, animais e alimentos, entre outros, que 
se iniciem com a letra A. Ajude-a a recortar e colar as gravuras em uma folha branca. 
Mas atenção! A criança não deve utilizar tesoura sem a supervisão de um adulto. 
Material necessário: Folha branca - revistas, livros e jornais – cola – tesoura. 
 
 
Quarta-feira (01/04)  
Atividade: Círculo – Relembrando as formas geométricas  
Desenvolvimento: Oriente a criança a procurar pela casa por diferentes objetos que 
tenham o formato de um círculo. Depois, em uma folha branca, desenhe um dos 
objetos encontrados e colora-o com capricho. 
Material necessário: Folha branca – lápis de escrever – lápis de cor ou giz de cera. 

https://youtu.be/qmUQr3zrqXM


 
 
Quinta-feira (02/04)  
Atividade: Contação de histórias e teatro  
Desenvolvimento: Escolham uma história dentre as que vocês têm em casa. Leia 
com a criança e usem a criatividade. Utilizando objetos e roupas como ferramentas 
para encenar e dramatizar a história, ponham toda a família para participar e 
divirtam-se. 
Material necessário: Livro – objetos e roupas diversas.  
 
 
Sexta-feira (03/04) 
Atividade: Siga o som / Atividade interdisciplinar – Música e Educação Física 
Desenvolvimento: Utilizando panelas, chocalhos, apitos ou qualquer outro objeto que 
produza som, afaste-se da criança criando fazendo barulho. Depois diga: Onde eu 
estou? 
Incentive a criança a manter-se na direção da fonte sonora e continue fazendo som 
até que ela te encontre. Depois inverta, deixando que ela produza som e esconda-
se. 
Material necessário: Qualquer objeto que produza som e não ofereça risco para a 
criança.  
 
 
Atividade de INGLÊS para a semana 2:  
SUPPORT MATERNAL_Week 2   
 
 
 
 
 
 
 

Desejamos a vocês um ótimo trabalho. Divirtam-se! 
Coordenação Educação Infantil 

Professoras Regentes: Letícia e Fernanda 
Professores Especialistas: Josi, Luísa, Marianna e Thales 

 


