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MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

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 – 

amanhã, dia 24/06 às 17h.  

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

Informações específicas em ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 

ORIENTAÇÕES ENCONTRO ONLINE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

FESTA JUNINA 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Espantalho? O que é isso? 

 

Material necessário: 

✓ Folha branca 

✓ Palito de picolé 

✓ Cola branca (sob supervisão) 

✓ Canetinha 

✓ Tinta guache branca e marrom OU 

✓ Quaisquer materiais de sua escolha para decoração 

 

Justificativa: 

Ao desenvolvermos o trabalho com as datas comemorativas, estamos 

oportunizando que a criança tenha acesso a sua cultura, a sua história, além 

de permitirmos o aprimoramento de seus conhecimentos acerca do mundo 

social e cultural.  

Para além de todos os benefícios, podemos ainda despertar a 

curiosidade, a imaginação e a criatividade das crianças através da 

apresentação destas datas.  

 

Objetivos:  

✓ Apresentar datas comemorativas: Festa junina; 

✓ Desenvolver a imaginação e a criatividade; 

✓ Conhecer a decoração usada na festa junina. 

 

Desenvolvimento: 

Está chegando um momento muito esperado por nós. O nosso Arraiá On-

line acontecerá amanhã, quarta-feira, e você é o nosso convidado de honra!  

No vídeo anterior sobre a festa junina aprendemos um pouco mais sobre 

ela. Descobrimos o motivo de o milho ser tão presente nas comemorações 

brasileiras e como surgiu esta festança, entre outras curiosidades.  

Na atividade de hoje trabalharemos com parte da decoração usada nas 

festas juninas. Estão preparados?  

Quando participamos de uma festa junina nós comemos as comidas 

típicas, dançamos, participamos de brincadeiras como a pescaria, o tiro ao alvo,  

a boca do palhaço, entre tantas outras, mas você já parou para observar na 

decoração do lugar?  
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Geralmente a festa é repleta de bandeirinhas, balões, pipas, 

espantalhos... São muitos artigos decorativos.  

Mas por falar nos espantalhos, você sabe como eles surgiram? 

Antigamente os agricultores e cultivadores da terra acreditavam que quando 

colocavam os espantalhos na sua colheita as aves iam para longe e não 

destruíam o que cultivavam. Eles achavam que estavam protegendo o seu 

plantio. Para criar os espantalhos usavam roupas velhas, retalhos e até 

chapéus de palha. Curioso não é mesmo? 

Agora, antes de fazer sua atividade, assista ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/irBzgDQ6RF4 

 

Você já assistiu ao vídeo, já viu a imagem do espantalho... Será que 

somos capazes de criar um usando palitos? Com certeza! Bem legal, não é 

verdade?  

Em uma folha branca, cole os palitos (veja a imagem modelo abaixo) e 

enfeite o seu espantalho como e com o que desejar.  

Ao terminar não esqueça de guardá-lo, pois ele fará parte do seu acervo 

de atividades.  

Espero que se divirtam aprendendo e criando o seu espantalho.  

 

 

 

 

https://youtu.be/irBzgDQ6RF4
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 

Professora: Marianna Panisset 

 

Atividade: Cores 

 

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 as CORES.  

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o raciocínio; 

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

aprendizado; 

✓ Desenvolver o aprendizado das CORES; 

✓ Trabalhar a coordenação motora. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida família, acessem o vídeo explicativo da professora Marianna, 

disponível em: https://youtu.be/DlhsCyA4snA 

 

Pelo vídeo, acompanhem juntos as instruções propostas para o 

desenvolvimento desta atividade. Para a realização proposta, utilize o link: 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/smartbabies-cores 
 

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

em permitir.  

 
 

 

  

https://youtu.be/DlhsCyA4snA
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/smartbabies-cores
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

