
                 PLANO DE ESTUDOS               

  TURMA: MATERNAL 3        PROFESSORA: SIMONE SOUZA SANTOS CAPRONI    

"Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino dos Céus 
pertence aos que são semelhantes a elas." MATEUS 14, 19 

 

DIA DA SEMANA                                                          PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

 

 
ACOLHIDA E ORAÇÃO 

 

SEGUNDA-FEIRA 
19/10 

 

 

ARTE 
 

MATEMÁTICA MOVIMENTO  

 

Jeito de viver no mar / Pintura. 

 

- Fazer leitura de imagem. 

 

- Registrar ideias através da 

pintura. 

 

Materiais: apostila, ficha 11, tinta 

guache e pincel. 

 

Jogo de boliche / Resolução de 

problemas. 

 

- Responder e registrar: "Quantos 

pinos são necessários para jogar 

boliche?". 

 

- Representar a maior quantidade 

de pinos da mesma cor 

apresentados na imagem da 

apostila. 

 

 

Coordenação motora grossa / 

Equilíbrio. 

 

- Saltar de acordo com os comandos 

da professora, através da videoaula. 

 

Material: um barbante ou corda. 

 

 

https://www.bibliaon.com/mateus_19/


Materiais: apostila, ficha 4 e giz de 

cera. 

 

 
 

TERÇA-FEIRA 
20/10 

AULA ON-LINE 
 

 
LINGUAGEM  

 

 
MÚSICA 

 
MOVIMENTO 

 

Jogo: Brincando com as letras. 

 

- Encontrar um objeto com a letra 

inicial apresentada pela 

professora. 

 

Materiais: objetos diversos. 

 

 
Atividade rítmica (tapete do 

movimento). 

 

Materiais: 4 folhas sulfites coloridas 

ou pintadas de amarelo, vermelho, 

verde e azul. 

 

Música: Dentro e fora. 

https://youtu.be/t8m9GfDVIWM?t=7 

 

Material: um bambolê ou barbante. 

 

QUARTA-FEIRA 
21/10 

 
EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

 

 
LINGUAGEM 

 

 
MOVIMENTO 

 
 

Santa Carmen Sallés, nossa 

fundadora. 

   

- Desenhar Santa Carmen Sallés. 

 

Materiais: giz de cera e folha 

sulfite. 

 

 

 

Contos de todos os tempos / 

Branca de Neve. 

 

- Interpretação de texto. 

- Representar através de desenho a 

resposta da pergunta: "A rainha 

malvada foi perseguida pelos 

anõezinhos. O que aconteceu com 

ela?". 

 

Materiais: apostila, ficha 28 e giz 

de cera. 

 

Coordenação motora fina 

(desenho e perfuração). 

 

- Desenhar uma forma geométrica e 

depois perfurar. 

 

Materiais: giz de cera, folha sulfite,  

tecido ou placa de isopor e palito de 

churrasco.  



QUINTA-FEIRA 
22/10 

 
ARTE 

 

 
NATUREZA E CULTURA 

 

 
EDUCAÇÃO RELIGIOSA E 

MOVIMENTO 
 

 

Jeito de viver no mar 

(Colagem e pintura). 

 

- Colar barbante representando as 

ondas do mar e completar o 

cenário com pintura. 

 

Materiais: tinta guache, pincel, 

barbante, cola e folha sulfite. 

 

 
Jeito de viver no mar 

(Diálogo com o texto). 

 

- Registrar ideias repondendo a 

pergunta: "Além dos pescadores, 

quem mais trabalha no mar?". 

 

Materiais: apostila, fichas  14 e 15 

e giz de cera. 

 

 

Expressão corporal. 

 

- Dançar a música: "Rei Davi". 

 

 3 Palavrinhas: 

https://youtu.be/V_dC2prLAGI 

SEXTA-FEIRA 
23/10 

 
NATUREZA E CULTURA 

 

 
LINGUAGEM 

 

 
MOVIMENTO  

 
 

Jeito de viver no mar. 

(Colagem) 

 

- Representar, através de colagem, 

um meio de transporte utilizado 

pelas pessoas que navegam nas 

águas do mar. 

 

Materiais: apostila, ficha 16, cola, 

tesoura e revistas. 

 

 

Contação de história. 

"O rato medroso". 

 

 

 

Coordenação motora fina. 

 

- Fazer a dobradura do rato, de 

acordo com as orientações da 

professora na videoaula.  

 

Materiais: canetinha hidrocor, cola, 

folha sulfite e tesoura. 

 

     


