
  
 
 
 
 

 

16/07/20 

MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Estamos a todo vapor, aprendendo e nos divertindo bastante durante essa 

semana, não é mesmo?  

E hoje é um dia especial, pois acontecerá o nosso ENCONTRO DA 

AMIZADE às 17h. Não se esqueça! 

Informações específicas sobre este encontro no site da escola (ALUNO – 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES ENCONTRO ON-LINE) e link para 

acesso ao encontro disponível abaixo. 

 Para a realização das atividades semanais, 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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Atenção ao LINK para o ENCONTRO DA AMIZADE 

 

Observações importantes aos Pais:  

✓ Queridos pais/responsáveis, nosso encontro tem a duração de 20 min. 

Sejam pontuais! 

✓ Oriente seu filho a NÃO FALAR junto com a professora, mas escutar o 

que ela tem a dizer! 

✓ Assim que terminar o horário, DESLIGUE seu encontro. 

✓ Em nosso último encontro tivemos crianças que desligaram os 

microfones das professoras. Pedimos que fiquem o tempo todo ao lado 

da sua criança e não permita que ela tenha acesso ao computador para 

tais ações. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCONTRO ON-LINE – DIA DO AMIGO 

Maternal III 

HOJE, 16/07, às 17h 

 

Link: https://meet.google.com/qvp-nvac-iia 

 

https://meet.google.com/qvp-nvac-iia
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

LINGUAGEM 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Vamos fixar a vogal I? 

 

Material necessário: 

✓ Matriz impressa 

✓ Tesoura 

✓ Cola 

✓ Revistas ou jornais 

 

Justificativa: 

As vogais são 5 letras (A, E, I, O, U) que estão presentes em todas as 

palavras da nossa comunicação. Elas produzem a coerência e a sonoridade das 

palavras. Além disso, elas formam a base das silabas. Portanto, ao 

apresentarmos as vogais, estamos desenvolvendo um trabalho que se 

prolongará durante a vida estudantil das crianças e que auxiliará no momento da 

formação de palavras. A exploração desse conteúdo auxiliará no aprendizado 

das letras.   

 

Objetivos:  

✓ Fixar a vogal I; 

✓ Reconhecer o som que faz a letra I; 

✓ Identificar imagens cujos nomes se que iniciam com I; 

✓ Desenvolver o gosto pela pesquisa 

 

Desenvolvimento: 

Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Na atividade de hoje iremos relembrar 

a vogal que conhecemos ontem. Vocês lembram qual é?  

Vamos assistir ao vídeo explicativo da professora, disponível em: 

https://youtu.be/A3h0oqfJhgU 

 

Agora que já assistiram, me respondam: vocês acertaram? Quem falou I está 

de parabéns! Agora, vamos fazer a nossa atividade de hoje? 

É importante que façam com a supervisão de um adulto, pois usaremos 

tesoura, tudo bem? Não queremos que vocês se machuquem.  

Sigam os passos: 

 

1. Em jornais e revistas, pesquisem imagens cujos nomes se iniciem com a 

letra I.  

https://youtu.be/A3h0oqfJhgU
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2. Tendo feito isso, solicite que o papai ou a mamãe recorte as gravuras 

encontradas.  

3. Enquanto ele corta, repita o nome da imagem pronunciando o som que a 

vogal I faz.  

4. Em seguida, é hora da colagem! Cole as gravuras no espaço disponível, 

na folha de atividade.  

 

Obs.: Não se esqueça de guardar sua atividade junto às demais. Espero que 

tenha gostado. Beijinhos!  

 

Complementação: 

Vamos assistir a mais um vídeo com a nossa nova amiga, vogal I? Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=lgmGDfmi6o0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lgmGDfmi6o0


             
 
 
 
 
 
 

FIXANDO A VOGAL I 
 

PESQUISE, EM JORNAIS OU REVISTAS, GRAVURAS CUJOS NOMES INICIEM  

COM A LETRA I E COLE-AS ABAIXO.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FAÇA COM MUITO CAPRICHO. VOCÊ CONSEGUE! 

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 será a última parte do nosso projeto ‘The Garden’ (O Jardim). 

Conheceremos a ‘Bee’ (abelha), através de uma linda música. Para encerrar de 

uma maneira bem divertida, vamos brincar de ‘Mystery Box’ (caixa misteriosa).  
 

Objetivos:  

✓ Incentivar o gosto pela língua inglesa 

✓ Concluir o 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 – 16/07/2020: https://youtu.be/gLTXM1vSoWg  

ROTEIRO DO VÍDEO 

 

 Hoje, é a última videoaula do nosso projeto ‘The Garden’ (O Jardim). Conheceremos a ‘Bee’ 

(abelha), através de uma linda música. Para encerrar de uma maneira bem divertida, vamos brincar de 

‘Mystery Box’ (caixa misteriosa). 

 

   

1) Hello Song!! 

2) Remembering (relembrando) – flower (flor), tree (árvore), lake (lago), snail (caracol), bird (pássaro), 

butterfly (borboleta), frog (sapo) e worm (minhoca). Material das aulas anteriores. 

3) Garden Animals – Animais do Jardim – Bee (Abelha) 

Sing a song – ‘Here is the beehive’: https://youtu.be/V5Bs9xydba0  

4) Mystery Box (caixa misteriosa) – Relembrando todos os animais do jardim aprendido. 

Sing a song – ‘Mystery box’:  https://youtu.be/EULQrI3aVik  

 

ACTIVITY 

 

Arquivar as atividades na pasta de inglês. 

1) Folha 1 – Bee (abelha) – Material para consulta do aluno. 

2) Folha 1 – Help the bee to get the flower. Ajude a abelha a chegar na flor. 

Disponibilizamos no site do colégio uma sugestão de leitura muito legal, ‘The Pink Bee’. Para 

conhecer essa história, acesse o site da escola e siga o caminho: ALUNO – EDUCAÇÃO 

INFANTIL – SUGESTÕES DE LEITURA 

 

 

    

https://youtu.be/gLTXM1vSoWg
https://youtu.be/V5Bs9xydba0
https://youtu.be/EULQrI3aVik


 

GARDEN ANIMALS: BEE 

 

 

 

Help the bee to get the flower. 

 

 


