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MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 

 

Querida família! 

 

Iniciamos mais um período de estudos on-line.  

Esperamos que vocês tenham recarregado as energias durante esses dias 

e estejam dispostos a aprender ainda mais a partir de agora e se divertir. 

Continuem atentos: 

  

  

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  

➢ A partir de agora, todos os dias serão disponibilizados vídeos 

explicativos da professora regente, para aumentar a interação entre ela e 

as crianças.  

➢ Além disso, também todos os dias, teremos duas atividades propostas 

para serem realizadas: 1 (uma) referente a uma disciplina especializada e 1 

(uma) referente a conteúdos passados pela professora regente. 

➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ Para a realização das atividades, serão disponibilizadas matrizes, podendo a 

família optar pela impressão delas ou realizar as atividades em uma folha 

branca, formato A4.  

Para as famílias que estiverem impossibilitadas de imprimir as matrizes em 

casa, disponibilizaremos as mesmas (semanalmente) na escola. Se este for 

o caso de vocês, por favor, entre em contato com a coordenação e agende 

um horário para buscá-las. 

➢ Se optarem por realizar a atividade em folha branca, não se esqueça de 

escrever o nome da criança, em letra PALITO, no canto superior esquerdo 

dela, 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 

 

 

INFORMÁTICA 
Professora: Marianna Panisset 

 

 

Atividade: Brinquedos – Semana do Brincar 

 

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 falar sobre 

brincadeiras, tão importantes para o desenvolvimento infantil. 

Na última semana do mês de MAIO tiramos uns dias para falar, pensar e 

comemorar a SEMANA DO BRINCAR. O brincar é de extrema importância para 

o desenvolvimento das crianças, pois enquanto brincam estão se preparando 

para a vida. 

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o raciocínio e a agilidade; 

✓ Ensinar que a tecnologia pode ser uma boa aliada para o nosso 

aprendizado; 

✓ Trabalhar a coordenação motora. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida família, acessem o vídeo explicativo da professora Marianna, 

disponível em: https://youtu.be/zMzCtsENuus 

A seguir, acompanhem juntos as instruções propostas para o desenvolvimento 

desta atividade. 

 

Para a realização da atividade proposta, utilizem os links: 

 
https://www.jogosgratisparacriancas.com/educativo/index.php 
 
https://www.jogosgratisparacriancas.com/educativo/jogos_gratis_trem.php 
 
https://www.jogosgratisparacriancas.com/memoria/jogos_memoria_brinquedos.php 

 

 

 

 

https://youtu.be/zMzCtsENuus
https://www.jogosgratisparacriancas.com/educativo/index.php
https://www.jogosgratisparacriancas.com/educativo/jogos_gratis_trem.php
https://www.jogosgratisparacriancas.com/memoria/jogos_memoria_brinquedos.php
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EMOÇÕES 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Você sabe o que são as emoções?  

 

Material necessário: 

✓ Folha A4 

✓ Giz de cera ou lápis de cor 

✓ Tesoura (por um adulto) 

✓ Cola branca 

 

Justificativa: 

Alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa e calma são nossas emoções 

básicas. Elas influenciam em nossos pensamentos, ações e funcionam como 

respostas do nosso corpo para as situações que vivenciamos. São as emoções 

que nos impulsionam ou nos protegem em momentos diferentes que vivemos. 

Assim, elas estão sempre presentes em situações do nosso dia-a-dia, mas a 

verdade é que nem sempre nos damos conta disso. 

Você sabe exemplificar quando as emoções afloram? Nós vamos te ajudar. 

A alegria surge quando conseguimos algo que queríamos muito.  

A tristeza por sua vez, aparece quando perdemos algo ou nos frustramos.  

O medo se manifesta quando estamos em uma situação perigosa.   

A raiva se destaca quando nos frustramos por não conseguirmos algo ou devido 

a uma situação injusta.  

A surpresa é o resultado de um imprevisto, seja ele bom ou ruim.  

A calma é gerada a partir de uma situação prazerosa e tranquila.  

Viu só quantas emoções cabem em nós?  

 

Objetivos: 

✓ Conhecer as emoções; 

✓ Identificar os sentimentos; 

✓ Reconhecer a importância das emoções no cotidiano e na vida. 

✓ Confeccionar um quebra cabeça; 

✓ Desenvolver a criatividade 
 

Desenvolvimento da atividade: 

Antes de iniciar a atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/ImMTtccMtTM 

Depois de ter assistido ao vídeo, vamos começar a nossa atividade! 

  

https://youtu.be/ImMTtccMtTM
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Com o livro “O monstro das cores”, de Anna Llenas, aprendemos que cada 

emoção é representada por uma cor e que todas elas são essenciais para a 

nossa vida. Precisamos aprender a lidar com elas e separá-las, pois todas juntas 

viram uma verdadeira bagunça.  

Sabendo que o azul representa a tristeza, o amarelo a alegria, o vermelho 

a raiva, o verde a calma e o preto o medo, escolha um dos personagens da 

história e faça um desenho bem lindo dele. Lembre-se que você pode fazê-lo 

conforme o que está sentindo hoje. Para completar, corte-o para formar um lindo 

quebra-cabeça.  

Pronto! Agora escolha um adulto e vocês poderão montar o quebra-cabeça 

juntos. Espero que se divirtam! 

Após montar o seu quebra-cabeça e brincar bastante com ele, cole-o em 

uma folha branca. Guarde sua atividade com carinho e entregue-a para a 

professora no retorno das nossas aulas presenciais. 

 

Obs.: A folha disponibilizada abaixo serve como matriz. Fique à vontade para 

imprimir e usá-la na finalização da atividade. Se você não tiver como imprimir em 

casa, busque sua cópia na escola (horário agendado com a coordenação); ou, 

se preferir, desenvolva a atividade com o uso de uma folha branca, de acordo 

com as orientações da professora acima.  

 



             

 

 

 

DESENVOLVENDO A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 
ESCOLHA UM DOS PERSONAGENS DA HISTÓRIA “O MONSTRO DAS CORES” DE ANNA LIENAS E CRIE UM 

QUEBRA-CABEÇA. DEPOIS DE BRINCAR, COLE-O ABAIXO. 

 

 

 

  

 

 

LEMBRE-SE: 

 

O PERSONAGEM AZUL 

REPRESENTA A TRISTEZA 

O AMARELO A ALEGRIA 

O VERMELHO A RAIVA 

O VERDE A CALMA 

 E O PRETO O MEDO 

Colégio Equipe  
Educação Infantil 

Maternal III 
NOME:____________________________________________________________________________ 

 


