
  
 
 
 
 

 

07/07/20 

MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Ontem iniciamos mais uma semana de muito aprendizado. Vamos 

continuar aprendendo juntos! 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.  
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MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

FORMAS GEOMÉTRICAS 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: O triângulo  

 

Material necessário: 

✓ Massinha 

✓ Palitos de picolé 

✓ Cola branca (sob supervisão de um adulto) 

 

Justificativa: 

As formas geométricas fazem parte da nossa vida e estão presentes em 

nossos dias, em todos os lugares que frequentamos. Mas por que é importante 

estudar geometria na educação infantil?  

Os conceitos geométricos constituem parte importante do currículo de 

Matemática porque, por meio deles, o aluno desenvolve um tipo especial de 

pensamento que lhe permite compreender, descrever e representar, de forma 

organizada, o mundo em que vive. 

  

Objetivos:  

✓ Conhecer a figura geométrica triângulo  

 

Desenvolvimento: 

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

disponível em: https://youtu.be/z6gR8tXJApU 

 

E aí? Você hoje conheceu uma nova forma geométrica: O TRIÂNGULO. 

Ele possui três lados e três pontas. Você consegue me dizer alguns objetos que 

tenham esse formato? Vamos ver: a vela de um barco, a fatia de uma pizza ou 

de melancia e o cabide, entre outros. 

Agora, vamos para nossa atividade?  

Como a professora sugeriu, faça um triângulo utilizando bolinhas de 

massinha ligadas por palitinhos. Vai ser muito divertido, não é mesmo? 

 Para finalizar, com a folha de atividade em mãos, cole os palitos no 

triângulo. 

 

Complementação: 

Vamos aprender mais? Assista ao vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=VpWC8kpMKHk 

https://youtu.be/z6gR8tXJApU
https://www.youtube.com/watch?v=VpWC8kpMKHk


             
 
 
 
 
 
 

TRABALHANDO FORMAS GEOMÉTRICAS  
 

COLE PALITOS EM CIMA DOS PONTILHADOS DO TRIÂNGULO. 
 
 
 
 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 

Professora: Marianna Panisset 

 

Atividade: Pule a corda e conte até 10 

 

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 contar até 

10 junto com o coelhinho.  

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o raciocínio; 

✓ Estimular a contagem oral até o 10; 

✓ Desenvolver a coordenação motora. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida família, acessem o vídeo explicativo da professora Marianna, 

disponível em: https://youtu.be/W_Ldb63iTso 

 

No vídeo da tia Marianna, acompanhem juntos as instruções propostas 

para o desenvolvimento desta atividade. Acesse o jogo do dia utilizando o link: 

http://www.escolagames.com.br/jogos/aprendaContar/?deviceType=computer  

 
 
Atenção! Se for necessário, siga as orientações para baixar o flashplayer 
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/instale-plugin-flash-visualizar-videos-animacoes-jogos  

 

  

https://youtu.be/W_Ldb63iTso
http://www.escolagames.com.br/jogos/aprendaContar/?deviceType=computer
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/instale-plugin-flash-visualizar-videos-animacoes-jogos
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

