
              PLANO DE ESTUDOS 

  TURMA: MATERNAL 3  PROFESSORA: SIMONE SOUZA SANTOS CAPRONI     

  

OUTUBRO: O MÊS DAS MISSÕES 
E DISSE-LHES: "VÃO PELO MUNDO TODO E PREGUEM O EVANGELHO A TODAS AS PESSOAS”. MARCOS 16,15 

                                                                                                                                                   

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

 

 
ACOLHIDA E ORAÇÃO 

 
 

MATEMÁTICA 
 

ARTE MOVIMENTO  

 

Leitura e escrita dos números / 

contagem oral.  

 

- Contar objetos ou tampinhas de 

garrafas pet. 

 

- Desenhar as bolas de boliche 

que estão faltando na imagem 

(apostila). 

 

- Contar e registrar o número de 

bolas desenhadas. 

 

Pintura divertida. 

 

- Recortar figura e passar a esponja 

sobre ela para retirar a tinta e 

transferí-la para o papel. 

 

Materiais: revista, esponja 

(Bombril), folha sulfite e tesoura. 

 

 

Coordenação motora ampla 

(Brincadeira "Pula Torre"). 

 

- Formar gradativamente uma torre 

com copos descartáveis e pular de 

um lado para o outro. 

 

Materiais: copos descartáveis. 

 

 

https://www.bibliaon.com/versiculo/marcos_16_15/


 

Materiais: apostila, ficha 5, giz de 

cera, tampinhas de garrafa ou 

objetos. 

 

 
MOVIMENTO  

 

 
MATEMÁTICA 

 
LINGUAGEM 

 

Coordenação motora / 

Arremesso. 

 

- Amassar papéis formando várias 

bolinhas do tamanho de uma bola 

de tênis, mais ou menos. 

 

- Arremessar as bolas ao cesto. 

 

Materiais: revistas ou jornais, uma 

caixa, balde ou cesto. 

 

 
Quantidade / Contagem / 

Resolução de problemas. 

 

- Contar as bolas que foram 

arremessadas ao cesto. 

 

- Comparar as quantidades com as 

dos colegas e descobrir quem fez 

mais pontos. 

 

Materiais: bolas de papel acertadas 

no cesto (atividade anterior). 

 

Percepção Musical. 

 

- Atividade de movimento, 

acompanhando o ritmo. 

 

 

 
EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

 

 
LINGUAGEM 

 

 
MOVIMENTO 

 
 

Eu amo Deus de coração. 

   

- Cantar e dançar. 

 

.Clipe: Tchá, tchá, tchá - Canção 

Nova Kids 

https://youtu.be/sX6345XxNF0 

 

Escrita do nome próprio. 

 

- Escrever o nome e enfeitar como 

quiser. 

 

Materiais sugeridos: tinta guache, 

lantejoulas,botões, macarrão 

 

Coordenação motora fina 

(Traçado). 

 

- Traçar linhas retas e curvas em 

uma folha e colocar fubá ou trigo, 

cobrindo as linhas, com o auxílio de 

um funil. 

https://youtu.be/sX6345XxNF0


 

 

  

argolinha, milho de pipoca, bolinhas 

de papel, entre outros. 

 

Materiais: folha sulfite, fubá ou  

trigo, canetinha hidrocor e um funil. 

  

 
NATUREZA E CULTURA 

 

 
ARTE 

 

 
MOVIMENTO 

 
 

Jeito de viver no mar 

(o armazenamento dos 

alimentos). 

 

- Registrar a resposta atavés de 

desenho: "Onde os peixes devem 

ser mantidos para que possam ser 

consumidos com segurança na 

alimentação?". 

 

Materiais: ficha 17 e giz de cera. 

 

 
Pintura invisível. 

  

- Fixar uma folha sulfite na mesa 

com fita crepe. 

 

- Desenhar o que desejar e depois 

pintar por cima, cobrindo todo o 

espaço da folha. 

 

Materiais: folha sulfite, giz de cera 

branco, tinta guache, água para 

diluir a tinta, pincel e fita crepe. 

 

 

Motricidade, coordenação 

motora, espacialidade e 

percussão corporal 

(Brincadeira musical com tecido). 

 

.Música: Enrola, enrola 

https://youtu.be/EF6x2rIrxXI 

 

Materiais: uma toalha de rosto ou 

outro tecido no tamanho 

semelhante. 

 
NATUREZA E CULTURA 

 

 
LINGUAGEM 

 

 
MOVIMENTO  

 
 

Jeito de viver no mar 

(curiosidades sobre o cavalo 

marinho). 

 

- Responder através de desenho: 

"Onde o cavalo marinho carrega os 

ovos durante a gestação?". 

 

Contos de todos os tempos / 

Branca de Neve (recorte e 

colagem). 

 

- Fazer a produção completando a 

imagem da personagem "Rainha 

Malvada". 

 

Coordenação motora ampla / 

Ritmo. 

 

- Acompanhar gestos nos diversos 

ritmos. 

 

 



 

Materiais: apostila, ficha 19 e giz 

de cera. 

 

Materiais: apostila - ficha 30, cola, 

tesoura e revistas. 

 

 

.Música: Aram Sam, Sam (Canção 

popular , originada em Marrocos). 

https://youtu.be/HwoXD_RVETg 

 

 

https://youtu.be/HwoXD_RVETg

