
 

 

 

PLANO DE ESTUDOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL  

TURMA: MATERNAL III                PROFESSORA: SIMONE SOUZA CAPRONI 

 
AVE MARIA PURÍSSIMA!  SEM PECADO CONCEBIDA! 

DESEJAMOS A TODOS UMA SANTA SEMANA E UMA FELIZ PÁSCOA! 
 

Segunda-feira  Terça-feira  Quarta-feira  Quinta-feira  Sexta-feira  
Acessar o link que a 

professora irá encaminhar 

no whatsapp para a 

videoaula. 

Acessar os links que a 

professora irá encaminhar 

no whatsapp para a 

videoaula. 

Acessar o link que a 

professora irá encaminhar 

no whatsapp para a 

videoaula. 

 
Feriado da Quinta-feira 
Santa 

 
Feriado da Sexta-feira 
Santa 

-Rodinha: 
. Oração 
. Músicas (Borboletinha e 
A canoa virou) 
 

-Rodinha: 
. Oração 
. Músicas (Três 
palavrinhas, A senhora 
aranha)  

 

-Rodinha: 
. Oração 
. Músicas (Juca e Mel, Eu 
tenho um amigo que me 
ama, Cordeirinho da 
Páscoa) 

 

  

-Matemática: 
. Contagem de 1 a 10 
(Contar objetos concretos 
como: tampinhas, 
brinquedos, palitos, entre 
outros). 
 
. Contagem dos números 

-Ensino Religioso: 
. Breve história de Santa 
Carmen Sallés. 
 

 

-Ensino Religioso 
Vídeo - História da Páscoa 
(Contada pela professora 
Simone). 
. Vídeo: “A verdadeira 
história da Páscoa” -
Cantinho da Criança 
blob:https://www.youtub

 

 
 



de 1 a 10 "Os dez 
sorvetes".  
 
. Pescaria com tampinhas. 

 

e.com/71b8c40f-7b5a-

4671-8f90-ba762dfbaac9 

 

. Simulação da Santa Ceia. 

 

. Para cantar e dançar: “Eu 

tenho um amigo que me 

ama”. 

https://youtu.be/y_m90W

cmAQ 

 

. Desenhar, com giz de 
cera, a história da Páscoa. 

 
-Linguagem: 
. Vídeo - Contação de 
história pela professora 
Simone. 
 "Macaquinho carinhoso" 
de Ronaldo Simões coelho. 
 
. Fazer um desenho bem 
bonito da história. Tirar 
uma foto do desenho e 
mandar para a 
professora. 

 

-Música  
Tema: O som dos animais 
Conteúdo: música - o som 
dos animais. 
Entrar no link abaixo: 
https://www.youtube.com
/watch?v=MzFSQeFegJY 
 
 
 

 

-Matemática e 
Movimento 
. Bolas ao cesto.  
. Brincadeira musical: 
“Vamos passear na 
floresta”. 
 
. Bolas ao cesto.  
(Noção de localização, 
contagem e direção). 

 

 
 

 

 

-Massinha: 
Vamos brincar juntos de 
modelagem e aproveitar 
para contar. 

 

-Linguagem: 
. Vídeo - Contação de 
história pela professora 
Simone "O Gato Xadrez". 

 

   

-Movimento:  
Atividade com bola e 
bambolê. 
 

-Arte:  
. Realizar, com a ajuda da 
família, a dobradura do 
Gato Xadrez, personagem 

   

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


da história. (As instruções 
você encontra logo no 
final do vídeo da contação 
de história). 
. Colorir o gato com giz de 
cera, da sua cor preferida, 
e mandar foto para a 
professora. 
 

 -Movimento: 
. Brincadeiras "Macaco 
disse" e “Elefantinho 
colorido”.  A professora 
passará os comandos 
através da videoaula. 
 
. Recorte com os dedos. 
 
. Chuva de papel.  
 
. Para cantar e dançar - 
Imitando os bichos 
(Palavra Cantada) 
https://youtu.be/slShEL-
N1mA 
 
Caranguejo - O Cravo e a 
Rosa (Palavra Cantada) 
https://youtu.be/gsSY0i_-
Ypw 

 

   

   

https://youtu.be/slShEL-N1mA
https://youtu.be/slShEL-N1mA
https://youtu.be/gsSY0i_-Ypw
https://youtu.be/gsSY0i_-Ypw

