
 

 

PLANO DE ESTUDOS 

 TURMA: Maternal III       PROFESSORA: Simone Souza Caproni 

                                                                   AVE MARIA PURÍSSIMA! SEM PECADO CONCEBIDA! 

                               "A PATERNAL PROVIDÊNCIA DE DEUS NOS ACOMPANHA SEMPRE!” (Santa Carmen Sallés) 

SEGUNDA-FEIRA 
20/04 

TERÇA-FEIRA 
21/04 

QUARTA-FEIRA 
22/04 

QUINTA-FEIRA 
23/04 

SEXTA-FEIRA 
24/04 

 
Organizar o material 

necessário para o dia. 
Acessar a plataforma 

TEAMS. 

 
FERIADO 

TIRADENTES 

 
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 (Sapo Cururu, O 
sapo não lava o pé, Pirulito 
que bate bate).  
 

     

 
Momento “Em Sintonia”.  

 
Rodinha 
 
- Oração 
- Músicas (Florzinha de 
Jesus, A dona aranha, 
Quem te ensinou a nadar) 

 
Rodinha 
 
- Oração 
- Músicas (Três 
palavrinhas, A 
minhoquinha, A barata) 
 

 
Matemática 
 
- Noção de tamanho – 
Comparar objetos. 

  
Rodinha 
 
- Músicas (Os dez 
indiozinhos, O jipe do padre, 
A baleia). 
- Verso: A casinha da vovó. 
 

  
Matemática 
 
- Classificação. 
- Igualdades e diferenças. 
 
Material: Vários pares de 
meias (cores variadas). 

 
Linguagem 
 
- História “O caracol” - 
Baseada no livro: “O 
Caracol viajante” de Mary 
França e Eliardo França. 
 



   

 
Linguagem 
 
- História “Cachinhos 
dourados”. 
 
- Recontar a história para 
a família. 
 

  

Linguagem e Arte 

 

- História “O sapo bocarrão”. 

 

- Confeccionar um sapo 

com rolinho de papel 

higiênico. 

 

Materiais: 1 rolinho de 
papel higiênico ou papel 
toalha, tinta guache ou giz 
de cera, canetinha, 
barbante ou fita (10 cm), 
uma folha sulfite, durex e 
cola. 
 

 
Linguagem 
 
- História “Bom dia, todas 
as cores” (Ruth Rocha). 
 

 
Arte 
 
- Confeccionar a família 
caracol com fitas de papel. 
(A professora ensinará a 
técnica no vídeo). 
 
Materiais: Papéis 
coloridos, folha sulfite, tinta 
guache e giz de cera. 
 

 
Movimento 
 
- O pano encantado.  
 
Material: 1 tecido de mais 
ou menos 1mX1m. 
Dica: Pode ser um lençol 
dobrado. 
 

  
Movimento 
 
- Imitar a cobra. 
 
- Morto, vivo. 
 
- Pular. 
 

 
Movimento 
 
- Ziguezague 
Em cima e embaixo. 
 
Materiais: almofadas, 
cadeiras, entre outros 
objetos que sirvam para 
montar um circuito. 

  
Movimento 
 
- Salto à distância. 
 
- Chutes a gol. 
 
- Arremesso de bola ao 
cesto. 
 
Materiais: bola, uma caixa 
ou balde para arremesso 
de bola. 
 
 

 


