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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%2Fnandies.wordpress.com%2F2011%2F12%2F06%2Fhoje-tem-mel%2F&psig=AOvVaw04u7N_n-PNbJRN81zCjscx&ust=1592604729983000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDj0ZmxjOoCFQAAAAAdAAAAABAV
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

LITERATURA E ARTES 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

 

Atividade: ARTE COM MASSINHA 

 

 

Material necessário: 

✓ Massinha de modelar 

 

 

Justificativa:  

O trabalho com massinha de modelar possibilita que a criança 

expresse uma ampla variedade de emoções e pensamentos. Ao imaginar, 

criar e materializar seus pensamentos modelando suas figuras favoritas ou 

escolhendo as cores de que mais gosta para o trabalho, a criança expressa 

seus gostos pessoais. 

Ao amassar, amolecer, separar e remontar as peças, elas prestam 

atenção aos tamanhos e proporções, contribuindo para o desenvolvimento 

da concentração e criatividade, além de trabalharem ativamente com a 

coordenação motora. 

 

Objetivos:  

✓ Estimular a concentração e criatividade 

✓ Desenvolver a coordenação motora fina 

✓ Reconhecer formas e cores 

 

Desenvolvimento: 

Oba! Hoje é dia de história!  

Assista ao vídeo da professora, trazendo essa linda contação, disponível 

em:  https://youtu.be/gGeX93AFDHY 

 

Após ouvir a história “Urso que tem medo de abelhas” faremos uma 

atividade bem divertida.  

Você gosta de brincar de massinha? Que tal utilizarmos a massinha para 

recriarmos os personagens da história? 

Faça um urso e uma abelha bem bonitos e em seguida divirta-se com 

eles. Vamos lá! 

 

https://youtu.be/gGeX93AFDHY
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.saraiva.com.br%2Fo-urso-que-tinha-medo-de-abelhas-col-quem-tem-medo-2879288%2Fp&psig=AOvVaw2RniFNEWy2NbdPuTRNkbu7&ust=1592604618798000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiq8dewjOoCFQAAAAAdAAAAABAJ

