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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, teremos duas atividades propostas para serem 

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

referente a conteúdos passados pela professora regente. 

➢ Também daremos início aos Deveres de Casa, uma vez por semana (quarta-

feira). 

➢ As atividades e os Deveres de Casa deverão ser realizados em folha (para 

registro). Todas precisam ser arquivadas para entrega 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 com a criança 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, fique à vontade para buscá-las (verifique horário 

junto à coordenação). 

➢ 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.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.mariababona.com.br%2F2018%2F02%2Fmaternidade-x-carnaval-e-possivel.html&psig=AOvVaw3PZIKXU8zgbFogXtX72DoS&ust=1591585400133000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCP0unb7ukCFQAAAAAdAAAAABAJ
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Professora: Joseane Padoan 

 

 

Atividade: Cores, histórias e imaginação 

  

Material necessário: 

✓ Um livro de histórias (preferência da criança) 

✓ Caixa de papelão grande (lembre-se de higienizá-la antes do uso) 

✓ Giz de cera 

 

Justificativa:  

O "brincar" é uma atividade humana criadora, na qual a imaginação, 
fantasia e realidade interagem na produção de novas possibilidades de 
interpretação, expressão e de ação pelas crianças. (Rodrigues, 2009) 

Através do brincar, diversos conceitos vão sendo incorporados e 
apreendidos durante a infância. Dentro disso, esta semana queremos envolver 
as crianças num universo de muita cor, histórias e imaginação. 
 

Objetivos: 

✓ Possibilitar o processo de aprendizagem da criança; 

✓ Facilitar a construção da reflexão, da autonomia e da criatividade; 

✓ Estimular a imaginação. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Papai/Mamãe, inicialmente pegue o livro e conte a história para a criança. 
Vocês podem optar por uma história conhecida e querida pela criança ou por 
uma inédita. 

Leiam com calma, pausando sempre que necessário e discutindo os 
momentos. 

Em seguida, deixe a caixa de papelão e o giz de cera à disposição da 
criança para que ela se movimente livremente dentro dela, usando todo o seu 
espaço e abusando das cores, riscos e desenhos (imagens/modelo abaixo). 

A criança será levada a expor suas emoções através da expressão gráfica 
e fará a imaginação brotar. 

 
Observações: 

1) Caso não encontrem uma caixa de papelão de grande tamanho, usem uma 
menor, abrindo-a e fazendo um grande quadro colado com fita, em alguma 
parede da casa.  

2) Se desejarem, poderão substituir o giz de cera por tinta guache e pincel. 
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Imagens/ modelo abaixo 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnossavidacomalice.wordpress.com%2F2014%2F11%2F10%2Festimular-e-um-barato-caixas-de-papelao%2F&psig=AOvVaw01N7OpxrxWom7owNn7s1Qz&ust=1591585534114000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiI2qrc7ukCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tempojunto.com%2F2018%2F10%2F08%2F6-beneficios-das-atividades-de-arte-para-criancas%2F&psig=AOvVaw01N7OpxrxWom7owNn7s1Qz&ust=1591585534114000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiI2qrc7ukCFQAAAAAdAAAAABAJ
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Dentro X Fora 

   

Material necessário:  

✓ Fita crepe 

 

Justificativa: 

As noções de espaço são desenvolvidas pela criança a partir da 

experimentação, tendo como referência o próprio corpo. É ideal estimulá-las, 

desde cedo, para que possam experimentar situações diferenciadas que 

favoreçam essa compreensão. 

Trabalhar conceitos matemáticos através de jogos e atividades 

lúdicas sempre é uma opção eficaz e divertida. 

 

Objetivos:  

✓ Aprender o conceito matemático DENTRO x FORA 

✓ Desenvolver noções de espaço  

✓ Estimular a atenção e concentração 

 

Desenvolvimento: 

Hoje iremos aprender um novo conceito matemático: DENTRO e FORA. 

Assista ao vídeo explicativo da professora, disponível em: 

https://youtu.be/HD0NPIt4_uw 

Agora, depois de assistir ao vídeo, será sua vez! Pegue a fita crepe e, com 

a ajuda de um adulto, cole-a no chão formando um quadrado. 

Ponha a música da brincadeira “dentro e fora”, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=t8m9GfDVIWM e obedeça aos comandos. 

Após se divertir dançando e aprendendo, faça a atividade proposta na matriz. 

Caso não tenha a possibilidade de imprimir a matriz, faça a atividade em 

folha branca ou busque sua cópia na escola!  

https://youtu.be/HD0NPIt4_uw
about:blank


             
 
 
 
 
 
 

DENTRO X FORA 

CIRCULE A MENINA QUE ESTÁ FORA DA CASINHA. 

 

 
 
 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

NOME: ______________________________________________________ 

 


