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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

 

Continuamos com nossos estudos on-line.  

Por favor, continuem atentos às orientações abaixo: 

   

➢ 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.  

➢ Uma vez por semana (Quarta-feira) haverá uma atividade extra – DEVER DE 

CASA. 

➢ 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=https%3A%2F%2Fbr.freepik.com%2Fvetores-premium%2Filustracao-em-vetor-de-criancas-brincando_3418341.htm&psig=AOvVaw0_2E-r0oEpLmXYm8Myrxi4&ust=1592345058958000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiamvTphOoCFQAAAAAdAAAAABAJ
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

LINGUAGEM 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

 

Atividade: Reconhecendo seu nome 

 

Material necessário: 

✓ Folha branca  

✓ Tigela transparente  

✓ Pote pequeno transparente 

✓ Corante/Tinta guache ou algum alimento líquido com cor 

 

Justificativa: 

Não é de uma hora para outra que a criança aprende a escrever o próprio 

nome. Identificar e escrever o nome é um processo que passa pela construção 

da identidade e se dá, principalmente, através das interações da criança com o 

seu meio social. É importante propiciar atividades para que a criança seja 

incentivada a reconhecer seu nome, uma vez que o nome próprio é parte da 

pessoa e de sua identidade. 

 

Objetivos:  

✓ Identificar e nomear a primeira letra de seu nome 

✓ Despertar curiosidade em conhecer o próprio nome 

 

Desenvolvimento: 

Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda é fundamental para 

a realização dessa atividade. 

 

Agora que já recordamos a primeira letra do seu NOME, vamos treiná-la e 

aprender as outras letrinhas que o compõe? 

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

disponível em: https://youtu.be/BDAPprUWY34 

 

Em seguida, papai/mamãe, utilize a folha disponibilizada com o alfabeto para a 

realização da atividade.  

Coloque a folha embaixo de uma tigela transparente. Dentro dessa tigela 

deverá conter corante com água ou algum alimento líquido com cor.  

Para finalizar, pegue um pote pequeno transparente, que servirá como lupa, 

para procurar e identificar as letrinhas do seu nome. 

 

https://youtu.be/BDAPprUWY34
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Obs.: A folha disponibilizada servirá para a realização da atividade. Se você 

não tem como imprimir em casa, fique à vontade para buscar sua cópia na 

escola (verifique horários com a coordenação) ou proceda em folha branca, 

como orientado pela professora acima. 

 

Complementação: 

O aprendizado do nome, como já dito, entre outras coisas, trabalha na 

aquisição da nossa identidade. Saber quem somos e qual o nosso nome define 

parte da nossa vida. Dentro disso, vamos assistir a mais um vídeo? É apenas 

uma brincadeira envolvendo o nome. Disponível em:  

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=xyANDzrDgSI
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.hcmriopreto.com.br%2Fsignificado-dos-nomes&psig=AOvVaw0pYrj1CghBn6zOfKzYRZI6&ust=1592344918983000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjn1KvphOoCFQAAAAAdAAAAABAF


             

 

 

 

 

Colégio Equipe  
Educação Infantil 

Maternal III ALFABETO  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpt.vecteezy.com%2Farte-vetorial%2F601039-letras-do-alfabeto&psig=AOvVaw2LsLJ2UVu1Q0An_qPE-hzB&ust=1591920099373000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjetOG6-OkCFQAAAAAdAAAAABAm
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

INFORMÁTICA 
Professora: Marianna Panisset 

 

Atividade: Maior e menor 

 

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 aprender um 

pouco mais sobre os conceitos matemáticos MAIOR e MENOR.  

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o raciocínio; 

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

aprendizado; 

✓ Desenvolver o aprendizado dos conceitos matemáticos; 

✓ Trabalhar a coordenação motora. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida família, acessem o vídeo explicativo da professora Marianna, 

disponível em: https://youtu.be/J9IZsGz6bDo 

 

Pelo vídeo, acompanhem juntos as instruções propostas para o 

desenvolvimento desta atividade. 

Para a realização da atividade proposta, utilize o link: 

http://www.escolagames.com.br/jogos/maiorMenorSelva/?deviceType=computer 

 

Atenção: se aparecer o símbolo do flash player clique nele e, em seguida, clique 

em permitir.  

 
 

 

  

https://youtu.be/J9IZsGz6bDo
http://www.escolagames.com.br/jogos/maiorMenorSelva/?deviceType=computer
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpt.dreamstime.com%2Ffotografia-de-stock-computador-de-secret%25C3%25A1ria-de-sorriso-dos-desenhos-animados-image19057432&psig=AOvVaw20dyugzTa3rTeBAqnGIJbl&ust=1591746147511000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDT5tKy8-kCFQAAAAAdAAAAABAT

