
  
 
 
 
 

 

25/08/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Não se esqueçam do nosso encontro, sempre na quinta-feira, às 17h. 

Informações específicas sobre nosso encontro no site da escola (ALUNO 

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

encontro será disponibilizado no Planejamento Diário das Atividades.  

 

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. Todas 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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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade 1: Leve X Pesado 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Giz de cera ou lápis de cor 

✓ Objeto de diferentes pesos (leves e pesados) 

 

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:  

✓ Identificar objetos leves e pesados; 

✓ Realizar comparações simples envolvendo a massa de objetos; 

✓ Utilizar o vocabulário básico relacionado ao peso; 

✓ Estimar e comparar os pesos. 

 

Desenvolvimento: 

Olá! Tudo bem com você? Antes de começarmos esta atividade, assista 

ao vídeo da professora, disponível em: https://youtu.be/eEQq1sq71u0 

 

Após o vídeo vamos fazer a nossa atividade de hoje?  

Você já brincou de gangorra? O que acontece com o brinquedo quando 

uma das pessoas sentadas é mais pesada do que a outra? Vamos ver? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/eEQq1sq71u0
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Observe que um lado da gangorra está no alto enquanto o outro está 

encostado no chão. Isso acontece, pois a criança de blusa vermelha é mais 

pesada do que o menino de blusa azul. Assim, o mais leve tende a levantar, 

fazendo a gangorra ficar no alto.  

E o que será que acontece quando as duas crianças possuem o mesmo 

peso? Vamos analisar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você consegue identificar o que aconteceu na gravura? Na imagem 

temos duas pessoas com o mesmo peso, por isso a gangorra ficou reta. 

Repare que nenhum dos lados está mais alto do que o outro. Assim, 

concluímos que é o nosso peso que faz o brinquedo se movimentar, não é 

mesmo?   

Algumas pessoas possuem pesos semelhantes e outras têm pesos 

diferentes. Em todos os lugares onde vamos, por exemplo, temos pessoas que 

são mais pesadas e outras mais leves. Para termos certeza disso podemos 

usar um instrumento de medida, chamado balança.  

Você conhece a balança? Quando você vai ao médico, para consulta de 

rotina, ele usa uma para saber quanto você está pesando.  Quando vamos ao 

mercado, as frutas também são pesadas em balanças. Existe ainda um modelo 

de balança que funciona como as gangorras vistas nas imagens acima, 

apresentada pela professora no vídeo de hoje.  

Com o passar do tempo elas foram aprimorando e, consequentemente, 

foram surgindo diferentes tipos de balança. 

 

Agora vamos à nossa atividade? Para começar, você deverá encontrar 

objetos de diferentes pesos em sua casa. Peça a ajuda de um adulto para 

identificar qual é o mais pesado e qual é o mais leve.  Toque, sinta, pegue os 

dois ao mesmo tempo, pois assim será mais fácil de reconhecer qual tem o 

maior peso e qual tem o menor. Tendo feito isso, é a hora de registrarmos o 

que aprendemos hoje. 
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Na folha de atividade, você deverá desenhar, nos espaços indicados, os 

objetos leves e os pesados encontrados em sua casa.  

Faça desenhos caprichados, tudo bem? Tenho certeza que você se sairá 

muito bem. Um beijo! 

 

Complementação: 

Para complementar a nossa atividade, assista ao vídeo disponível em: 

https://youtu.be/8IjZPttJBGc 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/8IjZPttJBGc


             
 
 
 

 
 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

  

NOME: ______________________________________________________ 

 

ENCONTRE E IDENTIFIQUE, EM SUA CASA, OBJETOS 

LEVES E PESADOS.  

EM SEGUIDA, DESENHE-OS ABAIXO. 

 
 

 

 

IDENTIFICANDO OBJETOS PESADOS E LEVES 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade 2: Dia do soldado  

 

Material necessário: 

✓ Computador, tablet ou smartphone com internet  

✓ Jornal ou duas folhas A4 (unidas) 

✓ Giz de cera ou lápis de cor 

✓ Cola (para uso do adulto) 

 

Justificativa: 

Ao desenvolvermos o trabalho com as datas comemorativas, estamos 

oportunizando que a criança tenha acesso a sua cultura, a sua história, além de 

permitirmos o aprimoramento de seus conhecimentos acerca do mundo social e 

cultural. Além disso, podemos despertar a curiosidade, a imaginação e a 

criatividade através da apresentação destas datas. 

 

Objetivos:  

✓ Apresentar datas comemorativas – Dia do Soldado; 

✓ Enfatizar a importância dos soldados para o país; 

✓ Explicar o motivo de comemorarmos o Dia do Soldado.  

 

Desenvolvimento: 

Hoje é dia 25 de agosto, dia do soldado. Você sabe o que faz um soldado 

e qual a importância dele para a nossa sociedade? Vamos aprender juntos? 

Assista ao vídeo explicativo da professora, disponível em: 

https://youtu.be/KFEDXmr-shI 

 

O dia do soldado passou a ser comemorado em homenagem ao Duque de 

Caxias, Luís Alves de Lima e Silva, que nasceu em 25 de agosto de 1803.  

A função do soldado é defender a nação, o nosso país. As roupas dele são 

constituídas por peças camufladas, botas e as famosas gandolas, ou seja, as 

fardas de combate. Muito interessante, não é mesmo?   

Em nosso encontro online de quinta-feira, dia 27/08/2020, voltaremos a 

falar do Dia do Soldado.  

Precisaremos de duas folhas de jornal, giz de cera ou lápis de cor verde 

escuro. Se você não tiver jornal em casa, não tem problema. Você pode unir 

duas folhas de ofício usando cola branca ou durex.  

 

https://youtu.be/KFEDXmr-shI
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Pra quê? Nós faremos um lindo chapéu para homenagear os soldados. 

Obs.: Abaixo, disponível imagem referente à dobradura que faremos. 

 

Complementação: 

Vamos assistir a mais um vídeo com a história do Soldadinho de Chumbo, 

na versão da turma da Mônica? Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rq6wMt9TugE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Família, iremos confeccionar juntos o chapéu de soldado; entretanto, 

segue abaixo a imagem referente à dobradura para que vocês tenham 

conhecimento e possam ajudar os nossos pequenos no momento da atividade 

online. Esperamos por vocês, quinta-feira às 17h! Até lá!!! 

 

about:blank
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

INFORMÁTICA 

Professora: Marianna Panisset 
 

Atividade: Dia do Soldado 
 

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 falar sobre 

o DIA DO SOLDADO. 
 

Objetivos:  

✓ Incentivar o raciocínio e exercitar a concentração; 

✓ Reforçar a coordenação motora e estimular a lógica e a racionalidade; 

✓ Trabalhar o DIA DO SOLDADO e reconhecer a importância desses 

heróis nacionais. 
 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança! 

Você sabe o que comemoramos hoje? O DIA DO SOLDADO.  
Hoje vamos trabalhar um pouco essa data. Mas antes de começar, assista 

ao vídeo explicativo da tia Marianna, disponível em: 
https://youtu.be/sBjPp9BnpWg 

 

No vídeo da tia Marianna, acompanhem juntos as instruções propostas 
para o desenvolvimento desta atividade e acesse aos jogos do dia utilizando 
os links abaixo:  

 

Jogo 1 – Vamos colorir os soldados? 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-para-colorir-soldados  
 

Jogo 2 – Jogo da memória/ chapéu de soldado 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-soldados  

 
  

 

  

https://youtu.be/sBjPp9BnpWg
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-para-colorir-soldados
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-soldados

