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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 

 

CORES 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Fixando as cores  

 

Material necessário: 

✓ Caixa de papelão   

✓ Canetinhas coloridas ou lápis de cor 

✓ Folhas ou E.V.A s coloridos  

 

Justificativa: 

As cores nos auxiliam a expressar nossas ideias e sentimentos por meio 

da linguagem artística, através da pintura e do desenho, por exemplo. 

Estão presentes em tudo que nos cerca, por isso é importante propiciar 

à criança estímulos constantes.  

 

Objetivos:  

✓ Percepção visual 

✓ Coordenação motora 

✓ Identificar e relacionar as cores 

 

Desenvolvimento: 

Agora que já relembramos as cores primárias e secundárias, que tal fazermos 

uma atividade para fixá-las? 

Na caixa de papelão, faça seis traçados e fure-os. Feito isso, pinte de 

canetinha colorida ao redor destes furos, utilizando as cores primárias (AZUL, 

AMARELA, VERMELHA) e secundárias (ROXA, LARANJA, VERDE).  

Recorte as folhas (ou EVAs) coloridas em quadradinhos de forma que caibam 

dentro dos furinhos feitos na tampa da caixa. 

Por fim, relacione e encaixe cada quadradinho em sua cor correspondente. 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

LITERATURA E ARTES 
Tema especial: 05/06 – DIA DO MEIO AMBIENTE 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Homenagem ao Meio Ambiente 

 

Material necessário: 

✓ Garrafa PET 

✓ Rolinho de papel higiênico (ou caixa vazia de ovos) 

✓ Tesoura (com supervisão de um adulto) 

✓ Cola branca 

✓ Cola colorida ou canetinha para enfeitar  

 

Justificativa: 

A Educação Ambiental não deve ser tratada como algo distante do cotidiano 

dos alunos, mas como parte de suas vidas. É de grande importância a 

conscientização da preservação do Meio Ambiente para a vida de todos os seres 

vivos, afinal vivemos nele.  

A conscientização quanto a essa preservação deve iniciar cedo e uma 

maneira divertida de estimular o cuidado com o meio ambiente é incentivar a 

criatividade das crianças confeccionando brinquedos a partir de materiais 

recicláveis. 

 

Objetivos: 

✓ Despertar nas crianças valores e ideias de preservação da natureza  

✓ Incorporar o respeito e o cuidado para com o meio ambiente 

✓ Estimular a mudança prática de atitudes  

✓ Estimular a criatividade com utilização de materiais recicláveis para 

atividades artísticas  

 

Desenvolvimento:  

Dia 5 de junho é comemorado o Dia do meu ambiente.  

Antes de realizar a atividade, assista ao vídeo da professora, trazendo uma 

linda contação de história, disponível em: https://youtu.be/_oHmRNdXBHw 

 

Agora que já ouviu a história, vamos conversar um pouco sobre como cuidar 

do Meio Ambiente? 

Você sabia que ao fechar a torneira para escovar os dentes, apagar a luz 

quando não estiver no local, não jogar lixo no chão, cuidar das plantinhas, jardins 

e animais você está ajudando na preservação do meio ambiente?  

https://youtu.be/_oHmRNdXBHw
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Você já parou para observar se ao redor do local em que você mora existem 

áreas verdes, árvores, flores, pássaros e borboletas? Tudo isso faz parte do meio 

ambiente. 

Preservar e cuidar do meio ambiente é responsabilidade de todos e com 

pequenas atitudes nós podemos fazer a nossa parte. 

 

Agora que você já aprendeu um pouquinho sobre o Meio Ambiente, que tal 

o homenagearmos e fazermos uma árvore bem bonita utilizando materiais 

recicláveis e contribuindo para sua preservação? 

Use o rolinho de papel higiênico (ou a caixa de ovos) para ser o tronco da 

sua árvore (observe as imagens disponíveis abaixo). 

Pegue a garrafa PET e, com a ajuda de um adulto, corte o fundo.  

Agora, em uma folha branca, cole o rolinho e o fundo da garrafa, você poderá 

confeccionar uma árvore grande (como nas fotos abaixo) ou uma pequena, 

dependendo da quantidade de materiais que você tiver em casa. 

Ao final, pegue sua obra de arte, tire uma linda foto e poste nas redes sociais 

marcando o @colegioequipejf. Assim, todos saberão que você ama e cuida do 

Meio Ambiente! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

    

           
 

 
 

05 DE JUNHO – DIA DO MEIO AMBIENTE 
APÓS CONFECCIONAR SUA ÁRVORE, COLE-A ABAIXO 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
                                                                                 

NOME: _______________________________________ 


