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MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

 

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 (junto ao planejamento) 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 
 

LITERATURA 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Contação de história  

 

Livro: Aprendendo valores, espalhando gentileza 

 

Material necessário: 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 

Justificativa:  

A contação de histórias faz parte da arte. Ambas permitem aos 

espectadores o encontro com um mundo paralelo ao que vivemos: o mundo da 

criatividade e da imaginação.  

Na infância, a criança possui de maneira aflorada a capacidade de viver o 

mundo real e o imaginário usando-os como ferramenta para aguçar a sua 

curiosidade. Ao ouvir histórias podemos desenvolver o desenho e a pintura, a 

musicalidade, a oralidade, o pensamento, o imaginário, o faz de conta, o 

brincar... São inúmeros os benefícios que aprimoramos ao trabalharmos a arte 

e a contação de história na infância. 

 

Objetivos:  

✓ Desenvolver a imaginação através da contação de histórias 

✓ Aguçar a criatividade 

 

Desenvolvimento: 

Você conhece as palavrinhas mágicas? 

Antes de iniciarmos a atividade, assista a contação de história trazida pela 

professora hoje, disponível em: https://youtu.be/a3uVsryDxQg 

 

Você sabia que as palavras podem influenciar nossa vida?  Um simples 

gesto de gentileza e uma palavra de cortesia podem mudar o dia de alguém. 

É muito importante cumprimentarmos as pessoas, utilizando palavras como 

“bom dia”, “boa tarde” e “boa noite”.  

É importante também demonstrarmos o nosso agradecimento, dizendo 

“obrigada (o)” e até nos desculparmos quando percebemos nossos erros dizendo 

“me desculpe”.  

Também devemos dizer “por favor” quando estamos pedindo algo para 

alguém. 

Agora, você já sabe, não é mesmo? 

https://youtu.be/a3uVsryDxQg
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Precisamos, além de saber, usar essas palavrinhas em nossa vida, para 

todos os momentos. Assim, as pessoas verão o quanto somos amáveis e 

educados. Vamos exercitar a partir de hoje? 

Para finalizar, faça sua atividade com bastante carinho e capricho! 

 

Complementação:  

Que tal agora cantarmos a música das “palavrinhas mágicas”? Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=Mn-KI0FuEZ0&feature=youtu.be 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mn-KI0FuEZ0&feature=youtu.be


             
 
 
 
 
 

TRABALHANDO PALAVRAS DE CORTESIA 

 

VAMOS COLORIR AS “PALAVRINHAS MÁGICAS”? 
 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III  

NOME: ______________________________________________________ 

 


