
  
 
 
 
 

 

 

11/08/20 

MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

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

nosso encontro on-line. Ele acontece sempre na quinta-feira, às 17h. 

Informações específicas sobre nosso encontro no site da escola (ALUNO 

– EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES). O link para acesso ao encontro 

será disponibilizado no Planejamento Diário das Atividades de quinta-feira.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

 

11/08/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

CONCEITOS MATEMÁTICOS  
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: IGUAL x DIFERENTE 
 

Material necessário: 

✓ Materiais diversos – Iguais e diferentes 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 
 

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 desenvolvemos 

diversas noções importantes para o desenvolvimento completo e saudável, a 

fim de nos tornarmos autônomos, capazes de pensar e resolver problemas. 
 

Objetivos:  

✓ Identificar objetos iguais e diferentes; 

✓ Conhecer um novo conceito matemático; 

✓ Desenvolver coordenação motora. 
 

Desenvolvimento: 

Hoje conheceremos novos conceitos matemáticos: Igual e diferente.  

Antes de iniciarmos a atividade, assista ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/G-bE5pnS5a4 
 

Você já assistiu ao vídeo, não é mesmo? Então separe em sua casa 

alguns objetos iguais e outros diferentes, compare-os. Quais tem a mesma 

cor? Mesmo tamanho? Mesmo formato? 

Agora, após observar as semelhanças e diferenças, faça a atividade 

abaixo com capricho e identifique, em cada linha, a figura diferente. Após 

identificá-las, colora-a.  
 

Complementação: 

Para finalizar, assista ao vídeo complementar, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=CqpHiQdouFI&list=RDCqpHiQdouFI&start_radio=1 
 

Agora quero saber: será que somos todos iguais? Se você disse “não”, 

acertou. Assim como os objetos, as pessoas também possuem diferenças, 

sejam em relação à forma física, gostos, crenças, atitudes e origens. A 

existência de diferenças é uma característica natural das pessoas e da vida e 

não respeitar isso pode causar sofrimento e tristeza para outras pessoas. 

 

https://youtu.be/G-bE5pnS5a4
https://www.youtube.com/watch?v=CqpHiQdouFI&list=RDCqpHiQdouFI&start_radio=1


             
 
 
 

 
 

TRABALHANDO CONCEITOS MATEMÁTICOS – IGUAL E DIFERENTE 

EM CADA LINHA, IDENTIFIQUE E COLORA A FIGURA DIFERENTE. 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: __________________________________________ 

 



  
 
 
 
 

 

11/08/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 

Professora: Marianna Panisset 

 
Atividade: Dia dos Pais – Pai herói 

 

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 homenagear 

essa pessoa tão importante em nossas vidas: O PAPAI. 

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o raciocínio e trabalhar a concentração; 

✓ Reforçar a coordenação motora; 

✓ Estimular a lógica e a racionalidade; 

✓ Trabalhar o DIA DOS PAIS. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança! 

Quem é o verdadeiro herói de nossas vidas? É a pessoa que está sempre 
presente nos bons momentos e nos momentos nem tão legais assim. No 
domingo passado foi dia dos pais, não é mesmo? Pense em alguém muito 
importante na sua vida, quem é seu herói e se divirta junto com ele, colorindo 
o desenho de dia dos pais, dos heróis. 

Mas antes, para começar, assista ao vídeo explicativo da tia Marianna, 

disponível em: https://youtu.be/KmJv3iCF69w 

 

No vídeo da tia Marianna, acompanhem juntos as instruções propostas 

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

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-para-colorir-dia-dos-pais  

 
  

 

  

https://youtu.be/KmJv3iCF69w
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-para-colorir-dia-dos-pais

