
PLANO  DE  ESTUDOS 

TURMA: MATERNAL 3       PROFESSORA: SIMONE SOUZA SANTOS CAPRONI 

 

“SEJAM PRATICANTES DA PALAVRA, E NÃO APENAS OUVINTES...” TIAGO 1,22  
 

DIA DA SEMANA 
 

                                                            PROPOSTAS 
 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

 

 
ACOLHIDA E ORAÇÃO 

 

SEGUNDA-FEIRA 
28/09 

 

 

ARTE 
 

MATEMÁTICA MOVIMENTO  

 

Jeito de viver no mar / Pintura. 

 

- Fazer leitura de imagem e 

ampliá-la usando cores diferentes 

das representadas. 

 

Materiais: apostila, ficha 10, tinta 

guache ou pintura a dedo ou cola 

colorida ou aquarela. 

 

Numerais. 

 

- Identificar, contar e registrar 

quantidades de acordo com os 

comandos da professora, através 

da videoaula. 

 

Materiais: tampinhas de garrafa 

pet, uma folha sulfite e uma 

canetinha hidrocor. 

 

 

Coordenação motora fina / 

Recorte. 

 

- Recortar roinho de papel higiênico 

em linhas retas, fazendo franjas. 

 

Materiais: 2 rolinhos de papel 

higiênico ou papel toalha. 

 

 



 
 

TERÇA-FEIRA 
29/09 

AULA ON-LINE 
 

 
MATEMÁTICA 

 

 
MÚSICA 

 
 

 

Jogo "Bingo do Seu Zé Rico". 

 

Materiais: cartelas com números e 

figuras (disponíveis no encarte da 

apostila do 1º semestre) e 

tampinhas de garrafa pet. 

 

 
Atividade rítmica – Música “O 

martelinho”. 

 

Materiais: 1 colher e 1 copo 

plástico. 

 

QUARTA-FEIRA 
30/09 

 
EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

 

 
LINGUAGEM 

 

 
MOVIMENTO 

 
 

Dia da Bíblia. 

   

- Desenhar a história bíblica que 

mais gostou de ouvir. 

 

Materiais: giz de cera e folha 

sulfite. 

 

 

 

Contos de todos os tempos / 

Branca de Neve. 

 

- Jogar com a professora o "Jogo 

dos sete anões". 

 

- Descobrir personagens 

apresentados na videoaula, 

através de suas características 

físicas e psicológicas. 

 

 

Coordenação motora grossa 

(Vamos pular?). 

 

- Realizar movimentos de acordo 

com os comandos da professora, 

através da videoaula. 

 

 

Materiais: uma bola e uma corda.  

 

QUINTA-FEIRA 
01/10 

 
EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

 

 
LINGUAGEM 

 

 
MOVIMENTO 

 
 
Bíblia, lições para a vida. 

 

 
Contos de todos os tempos / 

Branca de Neve. 

 

Dança / Coordenação motora 

grossa / Noção de tempo /  



 

- Recortar de revistas algumas 

gravuras de pessoas realizando 

boas ações ou algo que represente 

as histórias e lições que você 

aprendeu durante o mês da Bíblia. 

 

Materiais: tesoura, revista, cola e 

folha sulfite. 

 

 

- Interpretar texto. 

 

- Desenhar o que o espelho 

respondeu à bruxa malvada quando 

ela perguntou quem era a mais bela 

do reino. 

 

Materiais: apostila - fichas  22, 23 e 

24 e giz de cera. 

 

 

Concentração 

 

-.Música: “Dança da estátua 

diferente” (Tio Ricardo). 

https://youtu.be/Adyzlg1sYmo  

 

SEXTA-FEIRA 
02/10 

 
ARTE 

 

 
LINGUAGEM 

 

 
MOVIMENTO  

 
 

Construção de boneco com 

material reciclado. 

 

- Confeccionar boneco com rolinho 

de papel higiênico. 

 

Materiais: rolinhos de papel 

higiênico, usados na aula de 

segunda-feira, tesoura, retalhos de 

papéis variados, revistas, giz de 

cera ou tinta guache. 

 

 

Contos de todos os tempos / 

Branca de Neve. 

 

- Interpretar texto. 

 

- Responder através de desenho: 

"O que a rainha malvada deu à 

Branca de Neve para que ela caísse 

em sono profundo?". 

 

Materiais: apostila - fichas 26 e 27, 

giz de cera ou tinta guache.  

 

 

Recorte / Coordenação motora 

fina. 

 

- Desenhar e recortar linhas retas e 

curvas. 

 

Material: canetinha hidrocor, folha 

sulfite e tesoura. 

 

 


