
  
 
 
 
 

 

26/08/20 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

26/08/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professoras: Letícia e Fernanda 

   

Atividade: Vamos reforçar os conceitos LEVE x PESADO? 
 

Dever de Casa: LEVE x PESADO 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Giz de cera ou lápis de escrever 
 

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/nS9F0HRTnL4 
 

No vídeo anterior sobre os conceitos LEVE x PESADO nós vimos que, 

assim como na gangorra, o lado mais leve de uma balança sobe e quando os 

pesos são iguais a balança tende a ficar reta.  

Nós conhecemos também diferentes objetos, alimentos e animais que 

possuem pesos diferentes.  

Para a atividade de hoje você precisará de sua folha impressa e lápis ou 

giz de cera.  

Observe com atenção as imagens de um elefante e de um cachorro. Você 

consegue identificar qual deles é o mais pesado? E o mais leve?  

Depois de definir, faça um X no mais pesado e circule o mais leve. Tenho 

certeza que você irá muito bem! Um beijo e até a próxima.  
 

Complementação: 

Vamos assistir a um vídeo sobre esses conceitos? Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=5xm-TamFYIA 

https://youtu.be/nS9F0HRTnL4
https://www.youtube.com/watch?v=5xm-TamFYIA


             
 
 

 
 
 

 
REFORÇANDO CONCEITOS MATEMÁTICOS: LEVE E PESADO 

 
CIRCULE O ANIMAL LEVE E FAÇA UM X NO ANIMAL PESADO. 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 

 



             
 
 

 
 
 

 
PARA CASA 

 
PINTE O DESENHO COM CAPRICHO E OBSERVE AS CAIXAS DE JOÃO E MARIA.  

IDENTIFIQUE QUAL DELAS ESTÁ MAIS LEVE E COLE BOLINHAS DE PAPEL CREPOM NELA.  

 

 

NOME: ______________________________________________________ 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
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MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 

25/08 – Dia do Soldado  
   

Atividade: Dança do Soldadinho + Confecção de chapéu 
  

Justificativa:  

O dia do soldado é comemorado em 25 de agosto no Brasil. Esta data 

celebra a atividade exercida pelos soldados do Exército Brasileiro, que trabalham 

e lutam pela proteção da nação. 

No Brasil, o serviço militar é obrigatório desde 1908. Todo homem com 18 

anos de idade deve se alistar no Exército, Marinha ou Aeronáutica, que 

pertencem ao Ministério de Defesa do país. 

O objetivo principal dessa atividade educativa é despertar na criança o 

amor à pátria, homenageando um dos profissionais responsáveis por proteger 

nossa nação e manter a ordem social, o soldado. 

Aproveitamos a data para propor uma atividade lúdica e instrutiva que, além 

de trabalhar os conceitos expostos acima, também possibilita desenvolver na 

criança a oralidade, a musicalidade e a expressão artística. 
 

Objetivos: 

✓ Despertar na criança o amor à pátria; 

✓ Reconhecer a importância das diferenciadas profissões; 

✓ Desenvolver identificação com a identidade nacional brasileira; 

✓ Aumentar o vocabulário; 

✓ Ampliar as formas de se compreender a realidade; 

✓ Despertar a musicalidade através de temas cotidianos; 

✓ Desenvolver oralidade e expressão artística. 
 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, assista, junto com sua família, ao vídeo explicativo do tio 

Thales, disponível em: https://youtu.be/2WzkAUh9IxQ 
 

Em seguida, para confeccionar o seu chapéu de soldado, assista ao tutorial 
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6fxpDvFLFis 

 

https://youtu.be/2WzkAUh9IxQ
https://www.youtube.com/watch?v=6fxpDvFLFis

