
 

PLANO DE ESTUDOS 

TURMA: Maternal 3  PROFESSORA: Simone Souza Caproni 

                                                                   AVE MARIA PURÍSSIMA! SEM PECADO CONCEBIDA! 

                        ADIANTE, SEMPRE ADIANTE, DEUS PROVERÁ! (Santa Carmen Sallés) 

SEGUNDA-FEIRA 
13/04 

TERÇA-FEIRA 
14/04 

QUARTA-FEIRA 
15/04 

QUINTA-FEIRA 
16/04 

SEXTA-FEIRA 
17/04 

 
Organizar o material 

necessário para o dia. 
Acessar a plataforma 

TEAMS. 
 

 
Organizar o material 

necessário para o dia. 
Acessar a plataforma 

TEAMS. 

 
Organizar o material 

necessário para o dia. 
Acessar a plataforma 

TEAMS. 

 
Organizar o material 

necessário para o dia. 
Acessar a plataforma 

TEAMS. 

 
Organizar o material 

necessário para o dia. 
Acessar a plataforma 

TEAMS. 

-Rodinha: 

. Oração 

. Músicas (A dona 

aranha, Igrejinha, Eu 

conheço um jacaré,  A 

Janelinha, Eu gosto muito 

de você). 

 

-Rodinha: 

. Oração 

. Músicas (A formiguinha 
corta a folha e carrega, A 
formiguinha não parava de 
subir, Era uma casa). 

-Rodinha: 

. Oração 

. Músicas (A baleia, Quem 
te ensinou a nadar, Bate 
na mão, Juca e Mel). 
 

-Rodinha: 
. Oração 
. Músicas (Eu louvarei ao 
meu Senhor, A 
Minhoquinha faz 
ginástica, Fui morar 
numa casinha, 
Borboletinha). 

-Rodinha: 
. Oração 
. Músicas (Emília, a 
boneca gente, O amor 
de Deus é maravilhoso, 
Eu conheço um jacaré, 
A janelinha). 
 

-Matemática: 

. Poema e adivinhas para 

resolução: As Fadas 

Amadas 

-Ensino Religioso: 
. Jesus nos traz a alegria. 

Música: “Jesus Cristo 

está passando por aqui”. 

-Linguagem: 
. Contação da história "O 
Menino azul" (Cecília 
Meireles). 

-Matemática: 
. Aprendendo as formas. 
. Enfeitar, como desejar, 
as formas que serão 
desenhadas pela família. 
 

-Linguagem: 
. Personagem Emília, 
do Sítio do Pica Pau 
Amarelo, conta a 
história "A pílula 
falante". 

-Linguagem: 
. História cantada "Os 
três porquinhos". 

-Música: 

. Tema: Os sons dos 

animais. 

-Movimento e 
ritmo: 

. Repetir os sons, tocando 

 -Linguagem: 
 . História cantada "O 
Jacaré foi passear". 

 -Arte: 
 .Transformar o 
desenho do contorno da 



  

. Atividades de fixação 

dentro da videoaula. 

 

- Acessar o link: 

https://youtu.be/7ljucGDP

q2A 
 

instrumento. 

 
. Pescaria com tampinhas 
na água. (A professora 
ensinará os passos no 
vídeo). 

sua mão no rosto da 
Emília. 
Obs.:As instruções 
serão passadas no 
vídeo pela professora. 

-Massinha: 

.Vamos brincar juntos de 

modelagem. 

 

-Linguagem:  

. Contação de história 

"Bruxa, bruxa, venha à 

minha festa". (Arden 

Druce). 

 

. Desenhar a história que 

a professora contou. 

 

-Arte: 
. Atividade livre com 
materiais diversos. 

 -Movimento: 
 . Simulação de lavagem 
de roupas (esfregar, 
torcer e colocar  no 
varal). 

 -Movimento: 
 . Ginástica com o 
corpo. 
  
 . Modelagem com 
massinha. 

-Movimento: 

. Brindadeira da estátua. 

 
. Caminhar sobre linha 
reta e curva. 
 

-Movimento: 

. Atividade com bola. 

 

. Brincadeira de imitar os 

bichos. 

   

 


