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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 

 

MÚSICA 
Professor: Thales Tácito 

 

 

Atividade: Semana do Meio Ambiente – Desafio do jornal + Bola de Jornal. 

 

Material necessário: 

✓ 1 Jornal usado 

✓ Durex (incolor ou colorido) 

 

Justificativa: 

Cuidar do meio ambiente nunca foi tão importante como atualmente. Junto 

com nossos filhos podemos reciclar nos divertindo, fomentando valores e 

vivenciando novas experiências musicais.  

A música é de extrema importância para o desenvolvimento infantil. Ela 

auxilia e incentiva a aquisição de diversas habilidades. 

Utilizar de material reciclável para aprender é mostrar para a criança que 

existe um mundo de possibilidades, onde fazer música pode também ajudar a 

salvar o meio ambiente. 

 

Objetivos: 

✓ Desenvolver consciência sanitária e ambiental 

✓ Trabalhar motricidade e criatividade 

✓ Desenvolver a atenção e percepção; 

✓ Trabalhar comandos e rítmo 

✓ Estimular a musicalidade 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Assista ao vídeo sobre o cuidado com o meio ambiente (link disponível 

abaixo). Em seguida, assista ao vídeo explicativo do tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/0MCnllbuCAs 

Para finalizar, ouça a canção sugerida: 

 

Cuidado com o meio ambiente:  

https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8 

 

Canção Sugerida:  

https://www.youtube.com/watch?v=2oTkb7jx2Ak 

 

 

https://youtu.be/0MCnllbuCAs
https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8
https://www.youtube.com/watch?v=2oTkb7jx2Ak
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.americanas.com.br%2Fproduto%2F45282999%2Fadesivo-de-parede-notas-musicais-n5192%3FDCSext.recom%3DRR_item_page.rr1-ClickCP%26dcsext.recom%3DRR_item_page.rr1-ClickCP%26nm_origem%3Drec_item_page.rr1-ClickCP%26nm_ranking_rec%3D5&psig=AOvVaw11iabwrENy7FMLy3j4_3Nz&ust=1591243069382000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiH-MHg5OkCFQAAAAAdAAAAABAD
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

TRABALHANDO AS EMOÇÕES 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Você coloca em prática as emoções?  

 

Material necessário: 

✓ Espelho 

✓ Caixa de sapato 

✓ Folha branca 

✓ Giz de cera ou lápis de cor 

✓ Tesoura (por um adulto) 

    

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. 

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. Já o medo se manifesta 

quando estamos em uma situação perigosa.  E a raiva? 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. Por fim, a calma é 

gerada a partir de uma situação prazerosa, tranquila. Viu só quantas emoções 

cabem em nós?  

 

Objetivos: 

✓ Conhecer e identificar as emoções 

✓ Representá-las na frente do espelho 

✓ Apresentá-las a partir da apresentação de um filme 

✓ Reconhecer a importância das emoções no cotidiano e na vida 

 

Desenvolvimento: 

Agora que você conhece as emoções, você sabe dizer em quais situações 

suas emoções afloram? 
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Antes de iniciar esta atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/wExH7PSZLYc 

Após a explicação sobre como as emoções trabalham em nós,  assista com 

sua família ao filme Divertida Mente de Peter Docter, disponibilizado em: 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-196960/ 

Em seguida, volte para colocarmos em prática nosso aprendizado! 

  

Em uma folha branca, com a ajuda de um adulto, faça o desenho de 

rostinhos com as emoções apresentadas no filme.  

Pegue uma caixa de sapato e crie uma caixa dos sentimentos (imagem 

modelo abaixo).  

Coloque os seus desenhos dentro dela. Balance a caixa e retire um 

sentimento surpresa. Para finalizar a vivência, vá até o espelho e imite as carinhas 

que saíram da caixa.  

Por fim, escolha o desenho que representa a emoção que você está sentindo 

hoje e cole numa folha branca. Na matriz, se preferir, desenhe. 

 

Esta atividade deverá ser entregue à professora no retorno das 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 ou desenvolva a atividade com o uso de uma 

folha branca, de acordo com as orientações da professora acima.  

 

 

Imagem modelo: Caixa dos sentimentos  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/wExH7PSZLYc
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-196960/


             

 

 

 

CONHECENDO SUAS EMOÇÕES 

APÓS OBSERVAR AS SUAS EXPRESSÕES FACIAIS NO ESPELHO, FAÇA ABAIXO UM DESENHO QUE 

REPRESENTE A EMOÇÃO QUE VOCÊ ESTÁ SENTINDO HOJE. 

 

  

 

 

Colégio Equipe  
Educação Infantil 

Maternal III 
NOME:____________________________________________________________________________ 

 


