
  
 
 
 
 

 

13/08/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

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

nosso encontro, HOJE às 17h. 

Informações específicas sobre nosso encontro no site da escola (ALUNO 

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

está disponível abaixo!  

 

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.  

➢ Façam o DEVER DE CASA com capricho. 

➢ Para a realização das atividades diárias e do Dever de Casa, utilizaremos 

matrizes. Elas precisam ser arquivadas para entrega à professora no retorno 

das aulas presenciais.  

➢ As matrizes estão sendo disponibilizadas no site (diariamente) e na escola 

(semanalmente). 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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MATERNAL III 
 

Atenção ao LINK para nosso ENCONTRO do Dia 
 

Observações importantes aos pais:  

✓ Nosso encontro começa às 17h. Sejam pontuais! 

✓ Orientem seu filho a NÃO FALAR junto com a professora e sim 

OUVIR o que ela tem a dizer! 

✓ Assim que terminar o horário, DEIXEM o encontro. 

✓ Pedimos que fiquem o tempo todo ao lado da sua criança e não 

permitam que ela mexa no computador nesse momento. 

 

ATENÇÃO! 

Para nosso encontro de hoje, teremos um divertido Caça-Objetos. As tias 

pediram que vocês providenciem alguns objetos cujos nomes iniciem 

com as vogais A, E e I. 

Por favor, deixem-nos espalhados pelo espaço, perto da criança, para que ela 

possa identificá-los.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCONTRO ON-LINE  

Maternal III (Tia Lelê e Tia Fernanda) 

HOJE, 13/08, às 17h 
 

Link: https://meet.google.com/mzo-gzqx-pfz 

 

https://meet.google.com/mzo-gzqx-pfz
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Vamos relembrar as formas geométricas? 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Giz de cera ou lápis de cor 

 

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 noções importantes para o desenvolvimento, a fim de se 

tornarem autônomas, capazes de pensar e resolver problemas. 

 

Objetivos:  

✓ Relembrar e reconhecer as formas geométricas apresentadas; 

✓ Desenvolver a percepção visual; 

✓ Aprimorar a coordenação motora. 

 

Desenvolvimento: 

Olá! Tudo bem? Antes de começarmos esta atividade, assista ao vídeo 

explicativo da professora, disponível em: https://youtu.be/z61kIZ61eg0 

 

Depois de ter assistido, vamos começar a nossa atividade!  

Nós aprendemos até aqui três formas geométricas: o círculo, o quadrado 

e o triângulo. No vídeo relembramos quais são elas e agora vamos colocar a 

mão na massa, combinado?  

Na folha de atividade temos um palhaço com diferentes formas 

geométricas dentro da roupa. Você consegue reconhecê-las?  

Depois de tê-las identificado, pinte-as conforme solicitado na legenda. 

Lembre-se de pintar apenas dentro das formas, com muito capricho! 

 

Complementação: 

Vamos assistir a outros vídeos para reforçar nosso aprendizado? 

Disponíveis em: 

1. Círculo - https://www.youtube.com/watch?v=_dr666lVkEs 

2. Quadrado - https://www.youtube.com/watch?v=09KauM4Azdg 

3. Triângulo - https://www.youtube.com/watch?v=2sCv-EAoia8 

https://youtu.be/z61kIZ61eg0
https://www.youtube.com/watch?v=_dr666lVkEs
https://www.youtube.com/watch?v=09KauM4Azdg
https://www.youtube.com/watch?v=2sCv-EAoia8


             
 
 

 
 

 
REFORÇANDO AS FORMAS GEOMÉTRICAS 

 

OBSERVE AS FORMAS GEOMÉTRICAS DENTRO DO PALHAÇO E PINTE-AS DE ACORDO COM A LEGENDA. 

                 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 

 

LEGENDA 

 

 

            -  VERMELHO 

 

 

            -  AMARELO 

 

 

            -  AZUL 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

INGLÊS 
Professora: Luísa Vieira 

 

Atividade: Projeto “Foods” 

 

Justificativa: 

Estudar inglês na educação infantil faz com que a criança se abra a um 

novo idioma e permite que o cérebro tenha mais facilidade para trocar de língua 

ao se comunicar. 

Além disso, o estudo de inglês na infância também estimula as funções 

cognitivas e favorece a capacidade de raciocínio e a integridade do cérebro, pois 

quanto mais o nosso cérebro se exercita, mais rapidez e saúde adquire.  

Encerraremos hoje, o nosso projeto ‘Foods’. Durante um mês, conhecemos 

‘Fruits and Vegetables’ (frutas e vegetais). Na videoaula, vamos conhecer a 

história de uma ‘caterpillar’ (lagarta) muito gulosa. You’re going to love it! (Vocês 

irão adorar!) 

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o gosto pela língua inglesa 

✓ Encerrar o nosso projeto “Foods” 

✓ Estimular a concentração 

 

Desenvolvimento: 

Abaixo encontra-se o planejamento de INGLÊS. Assista ao vídeo da 
professora Luísa (link disponibilizado no planejamento), siga os passos e realize 
as atividades propostas.  

 
Obs.: Se você quiser ouvir novamente a história da “caterpillar” (lagarta), acesse 
nosso site: ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – LIVROS DE INGLÊS). 

 
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 – 13 – 08 - 2020: https://youtu.be/_uRv1EHDA0U   

ROTEIRO DO VÍDEO 

Encerraremos hoje, o nosso projeto ‘Foods’. Durante um mês, conhecemos ‘Fruits and Vegetables’ (frutas 

e vegetais). Na videoaula, vamos conhecer a história de uma ‘caterpillar’ (lagarta) muito gulosa. You’re going 

to love it! (Vocês irão adorar!) 

1) Hello Song!! 

2) How are you today? 

3) How’s the weather? 

4) Story Time: The Very Hungry Caterpillar, By Eric Carle 

O livro apresenta uma lagarta que percorre uma grande variedade de gêneros alimentícios antes de 

se transformar em uma linda borboleta. 

5) Remembering Fruits (frutas) – orange, strawberry, banana, apple, grape, watermelon, papaya, 

pineapple – Material da aula anterior. 

6) Remembering Vegetables (vegetais) – broccoli, lettuce, carrot, potato, tomato. – Material da aula 

anterior. 

7) Fruit or vegetable? – Fruta ou Vegetal? 

 

ACTIVITIES 

Arquivar as atividades na pasta de inglês. 

1) Folha 1 – Help the caterpillar to get some foods. – Ajude a lagarta a chegar nas comidas.  

2) Folha 2 – Fruit or vegetable? Circle only the vegetables. – Fruta ou vegetal? Circule apenas os vegetais. 

 

Disponibilizamos no site do colégio a história contada na aula de hoje. Acesse o site da escola: 

 ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – LIVROS DE INGLÊS 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_uRv1EHDA0U
https://en.wikipedia.org/wiki/Caterpillar
https://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly


 

    

 

 

 

 

Help the caterpillar to get some foods. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME:__________________________________________ 

  Colégio Equipe  

Educação Infantil 

INGLÊS  
Teacher Luísa 

 



 

    

 

 

 

Fruit or vegetable? Circle only the vegetables. 

 

 

         

 

 

 

 

   

 

NAME:__________________________________________ 

  Colégio Equipe  

Educação Infantil 

INGLÊS  
Teacher Luísa 

 


