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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.  

➢ 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 

 

EXPERIMENTAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA 

Dia de História 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Vamos encontrar as sombras dos três porquinhos?  

 

Material necessário: 

✓ Matriz de atividade (ou folha branca A4) 

✓ Giz de cera colorido (ou lápis de cor grosso) 

 

Justificativa: 

Desde pequenos nos interessamos pelas luzes, cores e sombras. Com o 

passar do tempo, as crianças maiores também despertam a vontade de brincar 

com a sua própria sombra e arriscam fazer diferentes movimentos para que ela 

produza formas.  

Ao propormos, através da ludicidade, atividades com sombras permitimos 

que a criança explore diferentes movimentos, posturas corporais e 

proporcionamos diferentes experiências. Sobretudo, podemos aproveitar para 

conversar com os pequenos sobre a posição da luz ou do sol, responsáveis pelo 

aparecimento das sombras. Além da diversão o tema traz informação, levanta 

novas questões e possibilita novos experimentos.  

 

Objetivos: 

✓ Desenvolver a imaginação e a criatividade;  

✓ Aprimorar a coordenação motora; 

✓ Reconhecer os personagens da história dos três porquinhos. 

 

Desenvolvimento: 

Hoje temos contação de história. Oba! Mas que dia legal!  

Antes de realizar a atividade, assista ao vídeo da professora, com a 

contação da história, disponível em: https://youtu.be/9QJRzqaOh9Y 

 

Após assistir ao vídeo com a contação da história “Os três porquinhos”, 

vamos fazer uma atividade diferente sobre ela? 

Você sabe o que é uma sombra?  A sombra é uma região que se forma 

pela ausência parcial de luz. Para que ela apareça é necessário que exista luz e 

algo que bloqueie a sua passagem. Ou seja, a sua sombra aparece porque o 

seu corpo bloqueia a passagem dessa luz, seja do sol ou de uma iluminação 

artificial.  

 

https://youtu.be/9QJRzqaOh9Y
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Pronto! Agora que você já sabe o que é uma sombra, se posicione em um 

lugar que tenha luz e procure a sua.  

Encontrou? É muito legal, não é mesmo?  

 

Na atividade de hoje nós iremos identificar as sombras dos 3 porquinhos: 

Prático, Cicero e Heitor. Ao encontrá-las, você deve ligá-las ao porquinho 

correspondente.  

 

Você foi muito bem na atividade de hoje e eu irei te dar mais uma dica de 

como brincar com a sua sombra. Eu aposto que o adulto que está te ajudando já 

brincou com esta brincadeira. É bem simples.  

Posicione a sua mão contra a luz e olhe o reflexo dela na parede. A sua 

mão pode reproduzir a sombra de vários animais e objetos. Brinque com ela e 

depois me conte o que você mais gostou de fazer, tudo bem?  

Até a próxima! 

 

Complementação: 

Se você quiser assistir a essa linda história produzida pela Disney, clique 

em: https://www.youtube.com/watch?v=f7HAySgMVv0&t=530s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f7HAySgMVv0&t=530s
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.elo7.com.br%2Fpainel-1-50x1-os-tres-porquinhos%2Fdp%2FB76B87&psig=AOvVaw3qVnzko7fOswAw7_ng4_h-&ust=1591980098921000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC_jJqa-ukCFQAAAAAdAAAAABAJ


             

 

 

 

VOCÊ CONSEGUE IDENTIFICAR AS SOMBRAS DOS PORQUINHOS? 

 ESTES SÃO OS 3 PORQUINHOS CÍCERO, HEITOR E PRÁTICO. LIGUE CADA UM DELES À SUA SOMBRA. 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 
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