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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vecteezy.com%2Fvector-art%2F431099-two-green-frogs-on-white-background&psig=AOvVaw1-zhi0NmQnTJ5EK5D1tOzF&ust=1593642127819000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDku93JquoCFQAAAAAdAAAAABAR
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

NÚMEROS 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Número 2  

 

Dever de casa: Corpo humano 

 

Material necessário: 

Para a realização da atividade 

✓ Folha de atividade 

✓ Tinta guache (nas cores Azul e Vermelha) 

 

Para o jogo da memória de picolé 

✓ Folha branca para imprimir imagens de picolé (em anexo) ou coloridas (ou 

EVA) pra você confeccionar seus próprios picolés 

✓ Lápis de cor ou giz de cera (para o caso de utilizar folha branca) 

 

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 e tornam-se autônomas. 

 

Objetivos: 

✓ Relembrar o número 1 e conhecer o número 2 

✓ Desenvolver a noção de quantidade 

✓ Aprimorar a capacidade de observação e percepção visual 

 

Desenvolvimento: 

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

disponível em: https://youtu.be/P6Q2BlfCfTA 

 

Após terem assistido, vamos começar a nossa atividade? Siga os passos: 

1. Com a matriz em mãos faça o que se pede. Inicialmente observe os números 

que aparecem na folha. Eles são os números 1 e 2. Ao lado de cada número tem 

imagens em quantidades diferentes: um balão e dois patinhos. Você pode 

contar? Muito bem!  

2. Feito isso, molhe o seu dedinho na tinta guache. Com o azul, siga a orientação 

das setas e passe o dedo sobre o número 1.  

 

https://youtu.be/P6Q2BlfCfTA
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3. Com o vermelho, faça o trajeto da seta e passe o dedinho com a tinta 

sobre o número 2. Muito bem! Você concluiu a sua atividade. Espero que tenha 

gostado! 

 

Complementação: 

Você conhece a música dos números 1 e 2? Vamos aprender? Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=K1Xvyh477_M 

 

Imagem do picolé – molde para jogo da memória 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K1Xvyh477_M
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F517351075943258275%2F&psig=AOvVaw2eJpK-z9EzP64OMIRlenZ-&ust=1593657860764000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjd16qEq-oCFQAAAAAdAAAAABAD


             
 
 

 
 
 
 

RELEMBRANDO OS NÚMEROS 1 E 2 
 

USANDO A TINTA GUACHE AZUL, PASSE O DEDINHO NO NÚMERO 1. DEPOIS FAÇA O MESMO 

USANDO A TINTA GUACHE VERMELHA NO NÚMERO 2. 

                

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 

 



 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 

 
    

           
 

 

 PARA CASA  
 

OBSERVE AS FACES DAS CRIANÇAS E DESENHE AS PARTES 
QUE ESTÃO FALTANDO. 

 

 

NOME: _______________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MÚSICA 
Professor: Thales Tácito 

   

Atividade: Apreciação musical - 30/06 (Dia do Boi-Bumbá) 

 

Material necessário: 

✓ Desenho impresso para colorir (em anexo) 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

✓ Palito de picolé e cola (opcionais) 

 

Justificativa:   

O Bumba meu boi, também chamado de Boi-Bumbá, é uma dança 

tradicional brasileira típica das regiões norte e nordeste. E, embora tenha maior 

representatividade nas culturas dessas regiões, atualmente podemos encontrar 

essa manifestação cultural em todas as partes do Brasil. 

Em 2012, o Bumba meu boi foi incluído na lista de Patrimônio Cultural do 

Brasil, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

A festa em celebração ao Bumba meu boi inclui danças, músicas, desfiles 

e representação teatral. Assim, as cores se misturam em um ambiente festivo, 

alegórico e popular. 

Incorporar os saberes da cultura popular aos conteúdos é um dos desafios 

da escola. E esse trabalho deve começar já na Educação Infantil. 

A música nesta festa possui uma riqueza em elementos rítmicos, o que é 

muito importante no ensino da música para crianças. Além de despertar o 

patriotismo musical, o estudo dos componentes folclóricos brasileiros leva a 

criança a conhecer a diversidade cultural do país.  

 

Objetivos:    

✓ Desenvolver consciência musical e folclórica; 

✓ Trabalhar motricidade e criatividade; 

✓ Apresentar possibilidades de canções brasileiras; 

✓ Trabalhar elementos do folclore brasileiro; 

✓ Desenvolver noções de atenção, apreciação, reprodução e ritmo; 

✓ Estimular conhecimento histórico-musical e a musicalidade. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Assista ao vídeo explicativo do Tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/d5OMv7ic79E 

 

 

https://youtu.be/d5OMv7ic79E
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Em seguida, para finalizar nossa proposta de hoje, faça um lindo colorido 

no desenho do Boi-Bumbá. 

 

 

Dica do professor: 

Se quiser recortar o boi que você coloriu e colocar em um palito de picolé, 

poderá aproveitá-lo para brincar enquanto aprecia a música. Divirta-se! 

 

 

Complementação: 

Em seguida, ouça também a música do Boi-Bumbá, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=YP3ZiI-dpLs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YP3ZiI-dpLs
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.elo7.com.br%2Fpintura-em-tela-boi-bumba%2Fdp%2FD1BA75&psig=AOvVaw3NCYRFfz-kQAdjGIbmdnEr&ust=1593628633789000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi17cCXquoCFQAAAAAdAAAAABAS


 


