
  
 
 
 
 

 

 

04/08/20 

MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais. Não se esqueçam do 

nosso encontro, sempre às quintas-feiras, 17h. 

Informações específicas sobre como acessar o encontro no site da escola 

(ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES).  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 
 
 
 

 

 

04/08/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

LINGUAGEM 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Descobrindo as expressões faciais 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Giz de cera ou lápis de cor 

✓ Espelho 

 

Justificativa: 

 Por meio das brincadeiras, mímicas faciais e gestos podemos abordar uma 

variedade de emoções, mostrando às crianças a importância da expressão dos 

seus sentimentos na nossa comunicação. 

Reconhecemos o sentimento de uma pessoa através do seu rosto e, por 

ele, sabemos se a pessoa está feliz, triste, alegre, com raiva...  

Simples movimentos de sobrancelhas, boca e olhos podem expressar 

nosso estado de ânimo e emoções de uma forma geral. 

 

Objetivos:  

✓ Aprender a nomear, identificar e trabalhar os sentimentos; 

✓ Conhecer suas próprias capacidades expressivas e as das outras 

pessoas. 

 

Desenvolvimento: 

Antes de iniciarmos a atividade, assista o vídeo explicativo da professora, 

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

 

Vocês sabiam que através de nossas expressões podemos demonstrar o 

que estamos sentindo? Tristeza, alegria, raiva, susto... são alguns exemplos. 

Agora que você já assistiu a explicação, faça a atividade disponível abaixo. 

 

Complementação:  

Que tal brincarmos de expressões faciais? De frente para um espelho, 

escute a canção “Cara de quê?”, disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=-4vhdshUAjU  

Acompanhe a música e faça as expressões faciais de acordo com ela. 

Observe como seus olhos, sua boca e suas sobrancelhas mudam conforme a 

expressão que você faz.  

 

https://youtu.be/UrhfnhTpxgU
https://www.youtube.com/watch?v=-4vhdshUAjU


             
 
 
 
 
 

TRABALHANDO EXPRESSÕES FACIAIS  
 
 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

NOME: ______________________________________________________ 
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MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 

Professora: Marianna Panisset 

 
Atividade: Quebra-cabeça  

 

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 num jogo divertido 

de quebra-cabeça.  

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o raciocínio e trabalhar a concentração; 

✓ Reforçar as conexões existentes do cérebro; 

✓ Incentivar a formação de novas conexões; 

✓ Trabalhar a agilidade mental; 

✓ Estimular a lógica e a racionalidade. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, você gosta de música e quebra-cabeça? Então, para 

começar, assista ao vídeo disponível em:  

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

 

Agora, para entender a atividade de hoje, assista ao vídeo explicativo da 

professora Marianna, disponível em: https://youtu.be/x0KRwhJNgZA 

 

No vídeo da tia Marianna, acompanhem juntos as instruções propostas 

para o desenvolvimento desta atividade e acesse o jogo utilizando o link: 

https://jogoseducativos.hvirtua.com/quebra-cabeca-maternal  

 
  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xPQpagdYKNs
https://youtu.be/x0KRwhJNgZA
https://jogoseducativos.hvirtua.com/quebra-cabeca-maternal

