
  
 
 
 
 

 

21/07/20 

MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Esta semana teremos mais uma NOVIDADE: O ENCONTRO COM OS 

AVÓS. Ele acontecerá na próxima quinta-feira, dia 23/07 às 17h. 

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

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS e/ou ORIENTAÇÕES 

ENCONTRO ON-LINE).  

Por favor, para a realização das atividades semanais, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

21/07/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MATEMÁTICA 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Fixando o número 3  
 

Material necessário: 

✓ Forminhas de doce 

✓ Massinha 

✓ Revista 

✓ Cola 

✓ Tesoura 
 

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: 

✓ Relembrar os números 1 e 2 

✓ Fixar o número 3 

✓ Desenvolver a noção de quantidade 

✓ Estimular coordenação motora fina 
 

Desenvolvimento: 

Agora que já aprendemos o número 3, vamos realizar uma atividade bem 

legal? Que tal brincarmos de fazer brigadeiros de massinha?  

Mas antes, assista ao vídeo explicativo da professora, disponível em: 

https://youtu.be/13mYOC5hjpA 

 

Peça ao papai ou à mamãe para separar três folhas e escrever um número 

(1, 2 e 3) em cada uma.  

Feito isso, cole na folha a quantidade de forminhas correspondente a cada 

numeral. Em seguida, faça bolinhas de massinha e coloque dentro de cada uma 

das forminhas, como a professora demonstrou no vídeo de hoje. 

Para finalizar, faça a atividade disponível abaixo. 

 

Complementação:  

Vamos cantar e continuar aprendendo?  

https://www.youtube.com/watch?v=lFwlZXkPqL8 

https://youtu.be/13mYOC5hjpA
https://www.youtube.com/watch?v=lFwlZXkPqL8


             
 
 
 
 
 

FIXANDO O NÚMERO 3 
 

EM JORNAIS OU REVISTAS USADAS, RECORTE TRÊS FIGURAS DE SUA PREFERÊNCIA E  

COLE AO LADO DO NUMERAL 3. 
 

 

 

 

 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 
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MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 

Professora: Marianna Panisset 

 
Atividade: Encaixando as figuras  

 

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 trabalhar a 

coordenação motora, o raciocínio lógico e a concentração.  

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o raciocínio; 

✓ Trabalhar a concentração; 

✓ Desenvolver a coordenação motora. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida família, acessem o vídeo explicativo da professora Marianna, 

disponível em: https://youtu.be/Cji5DAtDc_g 

 

No vídeo da tia Marianna, acompanhem juntos as instruções propostas 

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

https://www.cokitos.pt/encaixar-figuras-de-madeira/play/  

 

 
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/Cji5DAtDc_g
https://www.cokitos.pt/encaixar-figuras-de-madeira/play/
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/instale-plugin-flash-visualizar-videos-animacoes-jogos

