PLANO DE ESTUDOS
TURMA: MATERNAL 3

PROFESSORA: SIMONE SOUZA SANTOS CAPRONI

“ O VERDADEIRO AMOR A DEUS NOS LEVERÁ A AMAR AOS IRMÃOS
E NOS UNIRÁ A ELES.” Santa Carmen Sallés

ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA.
ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS.

ACOLHIDA E ORAÇÃO

ARTE
Pintura / O fundo do mar.

MATEMÁTICA
Picolés da Fiorela.

MOVIMENTO
Coordenação motora ampla /
Brincadeira do lenço.

- Interpretar a história.
- Colorir ou pintar usando cotonete.

Materiais: atividade enviada pela
professora, giz de cera, lápis de
cor ou cotonete e tinta guache.

- Adicionar as quantidades e
desenhar, respondendo a pergunta:
"Quantos picolés Fiorela vendeulhes naquela manhã de sábado?".

- Transformar o lenço em várias
"coisas" de acordo com os
comandos da professora.

Materiais: ficha 7 e giz de cera.

Material: um lenço ou outro tecido
semelhante.

LINGUAGEM

Escrita do nome próprio.

- Escrever o nome próprio e
apresentar aos colegas.

MÚSICA
Atividade rítmica – música
“Boneca de lata”.
Materiais: duas colheres.

Uma tempestade.
- Contação de história - Bíblia para
crianças em rimas.

Coordenação motora dos pés.
- Usando os pés, pegar bolinhas em
um recipiente e transportá-las para
outro.
Materiais: bolinhas de papel ou
outras no tamanho semelhante à
bola de tênis, 2 recipientes para
colocarem os pés (bacias).

Materiais: folha sulfite e giz de
cera.

EDUCAÇÃO RELIGIOSA

MOVIMENTO

LINGUAGEM
Contos de todos os tempos / O
mágico de Oz.
- Fazer leitura de imagem.
- Ouvir história.
- Interpretar o texto.
- Desenhar ou pintar: "Como você
acha que era o Reino de Oz?".

MOVIMENTO
Coordenação motora fina.
- Na atividade enviada pela
professora (imagem de um rosto),
colorir e, em seguida, recortar no
local indicado.
Materiais: atividade enviada pela
professora, giz de cera e tesoura.

Materiais: fichas 31, 32 e 33, giz de
cera ou tinta guache e pincel.

ARTE

NATUREZA E CULTURA

MOVIMENTO

Pintura / O som da natureza.

A estrela do mar.

Coordenação motora fina.

- Pintar livremente ouvindo os sons
da natureza.

- Fazer leitura de imagem.

- Modelar e recortar massinha.

Materiais: folha sulfite, tinta
guache e pincel.

- Responder através de desenho:
"Como o mar ficou com a chegada
da estrela?".

Materiais: massinha de modelar e
tesoura.

Materiais: ficha 22 e giz de cera.

LINGUAGEM

Contos de todos os tempos /
O Mágico de Oz.
- Responder através de desenho:
"Quem Dorothy e seus amigos
tiveram que enfrentar para
conseguir ajuda do Mágico de
Oz?".

NATUREZA E CULTURA
Jeito de viver no mar / Confecção
de barquinho de papel.

Música: Barquinho de papel
https://youtu.be/AYwEpMq0WKM
- Vamos cantar e dobrar para
podermos fazer nosso barco?

MOVIMENTO
Coordenação motora ampla /
Dança com comandos.
Música: Tchutchuê
https://youtu.be/AMrn2ERvGkY
- Acompanhar gestos através dos
comandos da música.

Materiais: ficha 34 e giz de cera.

- Colar o barquinho na ficha 24.
Materiais: ficha 24 e cola.

