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MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos firmes e 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. 

➢ Para a realização das atividades diárias e dos Deveres de Casa, 

disponibilizamos matrizes. Todas elas precisam ser arquivadas para entrega 

à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ As matrizes estão sendo disponibilizadas no site e na escola. Se vocês não 

têm como imprimi-las em casa, por favor, fique à vontade para buscá-las 

(verifique horário junto à coordenação). 

➢ Sempre coloque o nome da criança na atividade, em letra PALITO, 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.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Conceitos matemáticos  

 

Material necessário: 

✓ Jornais e revistas 

✓ Cola 

✓ Folhas brancas ou coloridas  

✓ Giz de cera ou lápis de cor 

 

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: 

Vamos recordar alguns conceitos matemáticos já apresentados e 

aprendermos mais um pouco sobre os conceitos CHEIO e VAZIO? 

Assista ao vídeo explicativo da professora, disponível em: 

https://youtu.be/yZKut5SDCQ4 

 

Agora, que tal você também criar o seu livrinho dos conceitos matemáticos? 

Com a ajuda da Mamãe/Papai, siga os passos: 

1. Procure em jornais ou revistas um objeto GRANDE e um PEQUENO. Cole-

os na primeira página do seu livrinho.  

2. Já na segunda folha, iremos relembrar os conceitos matemáticos DENTRO 

e FORA. Peça ao papai ou à mamãe para desenhar dois círculos. Você 

deverá procurar em jornais ou revistas imagens para colar dentro de um dos 

círculos e fora do outro (imagens bonitas, se sua preferência).  

3. Por último, será a página dos conceitos CHEIO e VAZIO. Novamente o papai 

ou a mamãe deverá desenhar dois quadrados. Um deles deverá ficar cheio 

de imagens (ou adesivos se você tiver em casa e preferir) e o outro vazio. 

 

https://youtu.be/yZKut5SDCQ4
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4. Por fim, na folha de atividade disponibilizada abaixo, você deverá fazer um 

lindo colorido somente no vaso CHEIO de flores. 
 

Obs.: Guarde sua atividade e seu livrinho de conceitos matemáticos para 

entregar à sua professora, no retorno das aulas presenciais. 

 

Complementação: 

Vamos assistir a uns vídeos divertidos sobre esses conceitos já 

trabalhados? Disponíveis em:  

 

1. Grande e pequeno – desenho infantil 

https://www.youtube.com/watch?v=ZqyVx-ePuLA 

 

2. Dentro e fora – música  

https://www.youtube.com/watch?v=t8m9GfDVIWM 

 

3. Cheio e vazio – entrevista mirim  

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZqyVx-ePuLA
https://www.youtube.com/watch?v=t8m9GfDVIWM
https://www.youtube.com/watch?v=UqxyKwTCi50


             
 
 
 
 
 
 

TRABALHANDO CONCEITOS MATEMÁTICOS: CHEIO X VAZIO 

 

FAÇA UM COLORIDO BEM BONITO NO VASO CHEIO DE FLORES. 
 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

INGLÊS 
Professora: Luísa Vieira 

 

Atividade: Projeto “The Garden” 

 

Justificativa: 

Estudar inglês na educação infantil faz com que a criança se abra a um 

novo idioma juntamente ao português, o que permite que o seu cérebro tenha 

mais facilidade para trocar de língua ao se comunicar. 

Além disso, o estudo de inglês na infância também estimula as funções 

cognitivas das crianças, favorecendo a capacidade de raciocínio e a integridade 

do seu cérebro, pois quanto mais o nosso cérebro se exercita e recebe 

atividades, com mais rapidez e saúde ele se desenvolve.  

Hoje, iremos conhecer um pouco mais sobre o ‘Garden’ (jardim). 

Aprenderemos sobre o ‘Lake’ (lago) e um animal que mora nele: o ‘Frog’ (sapo). 

Conheceremos também a ‘Worm’ (minhoca), que está sempre rastejando pelo 

chão do jardim. Let’s go!!  

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o gosto pela língua inglesa 

✓ Dar continuidade ao projeto “The Garden” 

✓ Estimular a concentração 

 

Desenvolvimento: 

Abaixo encontra-se o planejamento de INGLÊS referente ao dia. Assista 
ao vídeo da professora Luísa (disponível nele), siga os passos e realize as 
atividades propostas.  

 

ATENÇÃO! Não se esqueça de guardar sua atividade na pasta de Inglês para 

entregar à professora no retorno das aulas presenciais.  

 



 

SUPPORT MATERIAL 

Preschool 1 

Teacher Luísa 

Hello!! 

Are you ready for our class?? Let’s start!! 

Vamos começar a nossa aula, clique no link a seguir: 

Preschool 1 – Week 14: https://youtu.be/e16Dlrndra0  

ROTEIRO DO VÍDEO 

 Hoje, iremos conhecer um pouco mais sobre o ‘Garden’ (jardim). Aprenderemos sobre o ‘Lake’ 

(lago) e um animal que mora no lago, o ‘Frog’ (sapo). Conheceremos também a ‘Worm’ (minhoca), que está 

sempre rastejando pelo chão do jardim.  

   

1) Hello!! 

2) How are you today? 

3) How’s the weather today? 

4) Remembering (relembrando) – flower (flor), tree (árvore), snail (caracol), bird (pássaro) e butterfly 

(borboleta). Material das aulas anteriores. 

5) Garden Elements – Elementos do Jardim – Lake (Lago) 

6) Garden Animals – Animais do Jardim – Frog (Sapo) 

Sing a song - https://youtu.be/TtX8yVEF0-w  

What color is the frog? (Qual é a cor do sapo?) – Green (Verde) 

7) Garden Animals – Animais do Jardim – Worm (Minhoca) 

How many worms are there? There are 3 worms (3 minhocas) 

ACTIVITY 

 

Arquivar as atividades na pasta de inglês. 

1) Folha 1 – Lake, Frog and Worm - Material para a consulta do aluno. 
 

2) Folha 2 – Activity 1 – Help the frog to get the lake. – Ajude o sapo a chegar na lagoa. 
 

3) Folha 2 – Activity 2 – How many worms are there? Count and trace. – Quantas minhocas existem na 
imagem? Conte e contorne o número 3. 

 

 

 

 

https://youtu.be/e16Dlrndra0
https://youtu.be/TtX8yVEF0-w


GARDEN ELEMENTS: ‘LAKE’ 

 

 

 

 

GARDEN ANIMALS: ‘FROG AND WORM’ 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 



          Help the frog to get the lake. 

 

 

            How many worms are there? Count and trace. 

 

 

 


