
PLANO DE ESTUDOS  

  TURMA: MATERNAL 3 PROFESSORA: SIMONE SOUZA SANTOS CAPRONI   

“FELIZES SÃO OS QUE OUVEM A PALAVRA DE DEUS E A GUARDAM.” (LUCAS 11,28) 
 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

 

 
ACOLHIDA E ORAÇÃO 

 

 

MATEMÁTICA 
 

 

NATUREZA E CULTURA E 
ARTE 

 

MOVIMENTO  

 

Pet shop (Estimativa e adição). 

 

- Registrar palpite ao visualizar 

imagem. 

 

- Registrar a quantidade de 

animais por espécie. 

 

Materiais: apostila - fichas 20 e 21 

e giz de cera. 

 

Dia da árvore. 

 

- Pintar com tinta guache marrom, 

mais ou menos a metade do braço, 

e carimbar em folha sulfite, 

formando o tronco da árvore. 

 

-Carimbar usando cotonete e tinta 

guache, formando a copa da árvore. 

 

 

Expressão corporal. 

Música "A árvore balança". 

 

 



 

Materiais: tinta guache, folha sulfite 

e cotonetes. 

 

 
LINGUAGEM  E NATUREZA E 

CULTURA 
 

 

MÚSICA 
 

 
MOVIMENTO 

 
 

 Contação de história (A 

primavera) - "Flores, cores e 

perfume"  de Antony e Eles 

Ccruz Galvão.  

 

- Realizar pintura: "As flores da 

primavera". 

 

Materiais: folha sulfite, pincel e 

tinta guache. 

 

 

Seguindo o som. 

 

- Grafia musical alternativa. 

 

Material: folha sulfite e lápis de 

colorir. 

 

Atividade de sopro. 

 

- Soprar copo descartável, papel 

amassado, algodão e bexiga. 

 

Materiais: copo descartável, folha 

de papel, algodão e uma bexiga. 

 

 

 
EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

 

 
MATEMÁTICA 

 

 
MOVIMENTO 

 
 

 Deus criou a água. 

   

- Vamos cantar? 

Música: A água (Cristina Mel). 

 

Material: apostila - atividade 12, 

página 18. 

 

Jogo de boliche. 

 

- Jogar boliche e registrar a 

pontuação no placar, do seu jeito. 

 

- Registrar número de pontos na 

apostila. 

 

Coordenação motora fina. 

(Lavando roupas) 

 

 

- Torcer tecido e realizar movimento 

de pinça. 

 



 

 

 

Materiais: jogo de boliche, folha 

sulfite,  apostila do 2º semestre -  

ficha 1 e giz de cera. 

 

Materiais: roupas de boneca, 

lenços ou outro tecido, um balde 

com água, um varal de barbante e 

prendedores de roupas. 

 

 
EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

 

 
LINGUAGEM 

 

 
MOVIMENTO 

 
 
História bíblica "Zaqueu". 

 

-Vídeo: Zaqueu -  3 Palavrinhas 

https://youtu.be/_W1tutUNNTw 

 
 Pinóquio. 

 

- Interpretação de texto. 

 

- Registrar a resposta através de 

desenho: "Como Pinóquio e o seu 

pai conseguiram se salvar?". 

 

Materiais: apostila - fichas  15, 16 e 

17. 

 

 

Coordenação motora fina 

(bolinhas de meias). 

 

- Fazer bolinhas com as meias. 

 

Materiais: vários pares de meias. 

 

 
EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

 

 
LINGUAGEM 

 

 
MOVIMENTO E MATEMÁTICA 

 
 

História bíblica (Jesus acalma a 

tempestade). 

 

- Música: Meu barco é pequeno - 

3 Palavrinhas. 

https://youtu.be/rjgrxY1QsjA 

 

Pinóquio. 

 

- Interpretação de texto "Pinóquio". 

 

- Registrar a resposta: "O que é ser 

um menino ou uma menina de 

 

Modelando os numerais. 

 

- Modelar, com massinha, os 

numerais indicados pela professora 

na videoaula. 

 



 verdade?" 

 

Materiais: apostila - fichas 18 e 19 

e giz de cera. 

 

 

Material: massinha. 

 

 


