
  
 
 
 
 

 

 

15/09/20 

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).   

 

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.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

 

15/09/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Conhecendo os meios de transporte – Terrestres 
 

Material necessário: 

✓ Caixa de leite ou caixinha de pasta de dente 

✓ Tampinhas de garrafa pet 

✓ Folhas coloridas  

✓ Cola branca (para uso do adulto) 

✓ Tesoura (para uso do adulto) 
 

Justificativa: 

Os meios de transporte são responsáveis pelo deslocamento de pessoas, 

animais, matérias-primas e mercadorias. 

Faz-se necessário que as crianças conheçam a importância dos meios de 

transporte em nossas vidas e se conscientizem para a educação do trânsito.   
 

Objetivos:  

✓ Conhecer os meios de transporte e a sua importância para o 

deslocamento de pessoas tanto para lugares distantes quanto próximos 

✓ Classificar os meios de transporte em terrestre, aquáticos e aéreo 
 

Desenvolvimento: 

Vamos conhecer mais um meio de transporte? 

Nós já aprendemos sobre os meios de transportes aéreos e aquáticos. 

Hoje estudaremos sobre os terrestres.  

Vocês conhecem algum meio de transporte terrestre? Os meios de 

transporte terrestres deslocam-se na terra (ruas, estradas, rodovias). Existem os 

carros, motos, caminhões, bicicletas, ônibus, trem... 

Hoje quero propor algo diferente: que tal construirmos um ônibus feito de 

material reciclável?  

Assista ao vídeo explicativo da professora disponível em: 

https://youtu.be/rtWyImm2YoI 

 

Após assistir ao vídeo, construa o seu ônibus e faça a atividade do dia. 
 

Complementação: 

Para tornar a atividade mais prazerosa, construa o ônibus ao som da 

música “A roda do ônibus” disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=zGMHQK4CS-g 

 

https://www.admfacil.com/tipos-transporte/
https://youtu.be/rtWyImm2YoI
https://www.youtube.com/watch?v=zGMHQK4CS-g
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Imagens modelo: 

 

 

 

 



 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III  
    

           
 

 
TRABALHANDO OS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRES 

 

PESQUISE EM JORNAIS E/OU REVISTAS IMAGENS DE MEIOS DE 
TRANSPORTE TERRESTRES E COLE-AS ABAIXO: 

 
 

          
 

NOME: _______________________________________ 
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MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 
Professora: Marianna Panisset 

 
Atividade: Alimentação saudável 
 

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 aprender 

mais sobre uma alimentação saudável por meio das frutas que comemos.  

As frutas são alimentos muito nutritivos e deliciosos. Precisamos comê-las 

sempre! Não se esqueça! 

 

Objetivos:  

✓ Nos lembrar da importância de uma alimentação saudável; 

✓ Trabalhar a coordenação motora fina; 

✓ Incentivar o raciocínio lógico e a concentração. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança! 

Assista ao vídeo explicativo da tia Marianna, disponível em: 
https://youtu.be/hKxeFL7SHkw 

 

Acompanhe as instruções propostas para o desenvolvimento desta 
atividade. Em seguida, acesse o jogo do dia utilizando o link abaixo. Para 
realizar a atividade, encaixe as frutas às suas sombras. 

 
Link para a atividade do dia: 
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=13708 

 

  
 

  

https://youtu.be/hKxeFL7SHkw
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=13708

