
  
 
 
 
 

 

17/06/20 

MATERNAL III 

 

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%2Fwww.vix.com%2Fpt%2Fbbr%2Fmusica%2F3745%2F6-criancas-que-sao-incriveis-tocando-instrumentos&psig=AOvVaw2m3of-zGWe8B6TCCsULDio&ust=1592424803129000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjGqeiSh-oCFQAAAAAdAAAAABAD
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

COORDENAÇÃO MOTORA 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

 

Atividade: Trabalhando a coordenação motora 

 

Dever de Casa: Letras do nome   

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Tinta guache na cor de sua preferência 

 

Justificativa: 

A coordenação motora é o que ajuda o nosso corpo a se movimentar, se 

equilibrar e pegar objetos. É um conteúdo extremamente importante, podendo 

(e necessitando) ser trabalhado com as crianças, adultos e também idosos. 

No trabalho com a coordenação motora fina são utilizados os músculos 

menores, como os das mãos e pés. Durante os primeiros anos da criança na 

escola, somos responsáveis por ensinar e estimular a coordenação motora fina 

em diversas atividades como colagens, desenhos, pintura e escrita. 

Não devemos esquecer que boa parte das atividades para estimular a 

coordenação motora fina têm como finalidade treinar a criança para que nos 

anos seguintes ela comece a escrever, de forma autônoma. Então, saber 

segurar corretamente um lápis ou giz de cera ajudará e muito no processo de 

alfabetização infantil.  

 

Objetivos:  

✓ Desenvolver a coordenação motora fina; 

✓ Estimular a criatividade e a imaginação. 

 

Desenvolvimento: 

Vamos treinar a nossa coordenação motora fina? 

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

disponível em: https://youtu.be/TmtmwhuIm6g 

 

Você prestou bastante atenção ao vídeo? Então já sabe que na atividade 

de hoje você precisará ajudar os bichinhos a chegar ao lugar de seu destino. 

Para isso, será necessário que você escolha uma cor de tinta guache de sua 

preferência.  

 

https://youtu.be/TmtmwhuIm6g
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Obs.: Se você quiser fazer cada caminho usando cores diferentes também 

pode. A sua atividade ficará linda! 

 

Em nossa matriz (disponibilizada abaixo), você verá três bichinhos: Uma 

ovelha, uma abelha e um esquilo. Nossa missão será molhar o dedinho na tinta 

guache e percorrer o caminho que os levará até a árvore, a flor e a noz. Legal, 

não é mesmo? 

 

Obs.: Se você não puder imprimir a atividade em casa, fique à vontade para 

buscar sua cópia na escola (verificar horários com a coordenação) ou peça ao 

papai ou à mamãe para desenhar em uma folha branca. 

 

Não se esqueça de guardar nossas atividades numa pasta, tudo bem? 

Quando retornarmos às aulas presenciais, elas irão compor o nosso portfólio 

de atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dever de Casa: 

Observe abaixo, com atenção, a folha do Dever de Casa (PARA CASA). 

Depois, proceda como orientado por sua professora nela! 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F390687336401654318%2F&psig=AOvVaw0zR98UN2mV8vN1kiVzXK21&ust=1592425880309000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjk2OqWh-oCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Fpin%2F469078117434848904%2F&psig=AOvVaw0uzO2MQCTTC50t6LfIIcP7&ust=1592425925576000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDA74OXh-oCFQAAAAAdAAAAABAh
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fgaleria.colorir.com%2Fanimais%2Fbosque%2Fesquilo-com-uma-cauda-grande-pintado-por-marlonf-1005568.html&psig=AOvVaw0YrBafQHAgiIHlAKNryD55&ust=1592426025565000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjQ1LOXh-oCFQAAAAAdAAAAABAD


             

 

 

 

DESENVOLVENDO A COORDENAÇÃO MOTORA: 

VAMOS AJUDAR A OVELHA, A ABELHA E O ESQUILO A CHEGAREM AOS SEUS 

DESTINOS? 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 

 

NOME:____________________________________________________________________________ 

 



 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

    

           
 

 

PARA CASA 
 

COLORA AS BOLHAS COM AS LETRAS QUE COMPÕEM O SEU NOME. 
 
 
 

 
                                                                                                  

NOME: _______________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MÚSICA 

Professor: Thales Tácito 

 

 

Atividade: Copos rítmicos 

 

Material necessário: 

✓ Copos de plástico ou acrílico, que produzam sons diferentes quando 

“batidos” no chão. 

 

Justificativa: 

Os sons podem ser produzidos por muitos tipos de materiais. O contato 

da criança com estes emissores sonoros faz com que aguce o ouvido musical, 

o sentido de altura (grave, médio e agudo) e auxilia na execução e/ou 

acompanhamento de canções e melodias. 

Usar um utensilio doméstico ou um brinquedo como instrumento musical 

fará com que a criança conheça outras utilidades para estes objetos cotidianos; 

e ao “tocá-los”, ela experimentará as inúmeras possibilidades musicais 

proporcionadas por eles, além de trabalhar também sua criatividade. 

 

Objetivos: 

✓ Desenvolver consciência musical; 

✓ Trabalhar motricidade e criatividade; 

✓ Apresentar possibilidades de instrumentos musicais e se fazer música; 

✓ Trabalhar elementos timbrísticos e melódicos; 

✓ Trabalhar Altura e dinâmica musical; 

✓ Desenvolver noções de ritmo; 

✓ Estimular a musicalidade. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Assista ao vídeo explicativo do Tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/mkHrfMJM8IU 

 

Em seguida, papai ou mamãe, sente-se no chão e use, junto com a 

criança, diferentes copos para tocar e cantar as canções prediletas dela.  

 

 

https://youtu.be/mkHrfMJM8IU

