
  
 
 
 
 

 

22/06/20 

MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Iniciamos hoje, mais uma semana de estudos on-line.  

Por favor, permaneçam atentos às orientações abaixo: 

   

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  

➢ Assistam, todos os dias aos vídeos explicativos da professora regente, 

para aumentar a interação entre ela e as crianças.  

➢ Façam o DEVER DE CASA com capricho. 

➢ 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.  

➢ Sempre coloque o nome da criança, em letra PALITO, nas atividades, para 

identificação da professora.  

➢ 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). 

➢ 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.  

➢ NOVIDADE: Esta semana teremos um encontro pra lá de especial com as 

tias Lelê e Fernanda. Não tivemos nossa Festa Junina por causa do 

isolamento, mas não deixaremos de festejar. Será o nosso Arraiá On-line - 

dia 24/06 às 17h.  

Prepare sua roupa (ou apenas um adereço, se preferir) e se anime! 

Informações específicas em ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 

ORIENTAÇÕES  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.portalhortolandia.com.br%2Fnoticias%2Fnossa-cidade%2Ffim-de-semana-tera-festas-tipicas-da-epoca-34592&psig=AOvVaw3S7lRhT-HzXmS-p_30qtC7&ust=1592878452743000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDfjvKslOoCFQAAAAAdAAAAABAV
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: CHEIO x VAZIO 

 

Material necessário: 

✓ Objetos diversos 

✓ Papel crepom 

✓ Cola branca (supervisão de um adulto) 

 

Justificativa: 

Desde o nascimento, a criança está imersa em um universo do qual os 

conhecimentos matemáticos são parte integrante.  

É na aprendizagem de conceitos matemáticos que as crianças desenvolvem 

diversas noções importantes para seu desenvolvimento, a fim de se tornarem 

autônomas, capazes de pensar e resolver problemas. 

 

Objetivos:  

✓ Desenvolver noções de quantidade 

✓ Aprimorar a capacidade de observação e percepção visual 

 

Desenvolvimento: 

Você sabe a diferença entre CHEIO e VAZIO? Vamos aprender juntos? 

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

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

 

Após assistir a comparação dos objetos nos conceitos CHEIO e VAZIO, 

apresentados no vídeo, agora é a sua vez.  

Separe em sua casa diversos objetos, como: copos, balões de soprar, 

cestas, potes, vasos de flores e tudo o mais que sua imaginação permitir.  

Em seguida, você deverá encher um dos objetos e o outro deverá ficar vazio. 

Faça a comparação entre eles, perguntando-se sempre: qual deles está 

cheio e qual está vazio? 

Para terminar, na folha de atividade disponibilizada abaixo, temos duas 

cestas vazias, você deverá fazer bolinhas de papel crepom e encher uma delas. 

A outra cesta deverá ficar vazia. 

 

Complementação:  

Assista ao vídeo complementar – Repórter Mirim – disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=UqxyKwTCi50 

https://youtu.be/swbNycwfHzo
https://www.youtube.com/watch?v=UqxyKwTCi50


             
 
 
 
 
 
 

TRABALHANDO CONCEITOS MATEMÁTICOS: 

CHEIO x VAZIO  
 

AS DUAS CESTAS ABAIXO ESTÃO VAZIAS. VAMOS ENCHER UMA DELAS? 
FAÇA BOLINHAS DE PAPEL CREPOM E COLE DENTRO DA CESTA ESCOLHIDA. 

 
 

         

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Professora: Joseane Padoan 

 

Atividade: Festa Junina - Pescaria 

 

Material necessário: 

✓ 1 recipiente com água 

✓ Buchinhas de cabelo (caso não tenha em casa, podem substituir por 

macarrões furadinhos, como demonstrado nas imagens abaixo) 

✓ Varetas (podendo substituir por palitinhos de churrasco ou até mesmo giz 

de cera/ lápis de cor...) 

Obs.: Permaneça perto da criança durante toda a atividade e supervisione o uso 

dos materiais. 

 

Justificativa: 

Nossa atividade de hoje é uma brincadeira tradicional da cultura brasileira: a 

pescaria! Brincamos muito, nessa época do ano, em Festas Juninas! Por que ela 

faz tanto sucesso? Porque tudo que envolve água ou areia a criança ama, não 

é mesmo? Essa atividade é super rica de aprendizagem! 

 

Objetivos:  

✓ Estimular a concentração, a coordenação motora fina, o aprendizado das 

cores, o desenvolvimento da lateralidade e da atenção 

 

Desenvolvimento: 

Essa atividade psicomotora deve ser feita de quatro formas distintas:  

1. Com a mão direita 

2. Com a mão esquerda 

3. Com as duas mãos simultaneamente 

4. Com a mão da preferência da criança, livremente 

 

Sugestão da tia: 

Como sugestão, ao longo da atividade, peça a criança que fale a cor que 

¨pescou. 
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Imagens MODELO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


