
             

           TURMA: MATERNAL 3    PROFESSORA: SIMONE SOUZA SANTOS CAPRONI   
   

 

DIA DA SEMANA                                                          PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

 

 
ACOLHIDA E ORAÇÃO 

 

SEGUNDA-FEIRA 
23/11 

 

 

ARTE 
 

LINGUAGEM MATEMÁTICA E 
MOVIMENTO  

 

Jeito de viver no mar. 

 

- Representar os passos da dança 

de carimbó que você dançou na 

aula de Movimento passada. 

 

Materiais: ficha 16 e giz de cera. 

 

Contos de todos os tempos / 

Branca de Neve. 

 

- Escolher um dos personagens dos 

contos: “Branca de Neve” e “Mágico 

de Oz” e representá-lo em um lugar e 

com roupas diferentes. 

 

Materiais: ficha 35 e giz de cera. 

 

 

Coordenação motora ampla. 

Resolução de problema e jogo 

de percurso. 
 

- Representar através de 

desenhos: “Quantos sabonetes 

mirabolantes Anabel produziu 

naquele dia com suas ideias 

brilhantes?” 

 

- Pular as casas de acordo com o 

número sorteado no dado que a  



 

professora irá jogar. 

 

Materiais: ficha 17, giz de cera e 

barbante. 

 

 
 

TERÇA-FEIRA 
24/11 

AULA ON-LINE 
 

 
MATEMÁTICA 

 

 
MÚSICA 

 
MOVIMENTO 

 

Sabonetes mirabolantes / 

Resolução de problema e 

estimativa. 
 

- Observar a imagem e responder 

em qual das caixas contém mais 

sabonetes. 

 

- Dê o seu palpite: "Quantos 

sabonetes posso colocar na 

cesta?". 

 

Materiais: fichas 18 e 19 e giz de 

cera. 

 

 

Jeito de viver no mar. 

 

Materiais: fichas 06 e 07. 

 

Coordenação motora fina 

(Escultura com prendedores). 

 

- Criar uma escultura com 

prendedores e apresentar aos 

colegas. 

 

Materiais: prendedores de 

roupas. 

 

 

 

QUARTA-FEIRA 
25/11 

 
EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

 

 
MATEMÁTICA 

 

 
MOVIMENTO E ARTE 

 
 

Contação de história (O menino 

Jesus - Bíblia infantil). 

 

 

Leitura e escrita dos números / 

Resolução de problema. 

 

 

Coordenação motora ampla / 

Expressão artística. 

 



 

- Trace o caminho e leve a criança 

até Jesus. 

 

Materiais: atividade 18 - página 25 

e giz de cera. 

 

 

- Representar, através de desenho, a 

quantidade de sabonetes indicada 

pelo número apresentado no quadro. 

 

- Desenhar a quantidade que desejar 

e depois representar o número no 

quadro. 

 

- Responda: “Quantas cestas Anabel 

vai utilizar para a sua vitrine 

decorar?” 

 

Materiais: fichas 20 e 21 e giz de 
cera. 

 

 

- Fazer o movimento das ondas 

de acordo com os comandos da 

professora. 

 

- Representar o mar e o 

movimento das ondas, usando 

giz de cera ou tinta guache. 

 

Materiais: ficha 17 (Arte), giz de 
cera ou tinta guache e pincel. 

 
 

QUINTA-FEIRA 
26/11 

 
EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

 

 
LINGUAGEM 

 

 
MOVIMENTO 

 
 

Vídeo: O primeiro Natal - A 

história do Natal contada pelas 

crianças. 

 

(Projeto Voa flor) 

https://youtu.be/My4oHRn4E-A 

 

- Colorir "O nascimento de Jesus". 
 

Materiais: ficha 11 - página 38 e 

giz de cera. 

 

 
Traçado das letras. 

  

- Traçar a letra sorteada pela 

professora, usando cotonete e tinta. 

 

Materiais: folha sulfite, cotonete e 

tinta guache.. 

 

 

Coordenação motora ampla. 

 

- Transformar uma folha de papel 

em várias "coisas", de acordo 

com os comandos da professora. 

 

Material: uma folha de papel. 



SEXTA-FEIRA 
27/11 

 
NATUREZA E CULTURA 

 

 
ARTE 

 

 
MOVIMENTO  

 
 
Os elementos da natureza. 

 

- Recorte e cole, pinte ou desenhe 

algo que represente a natureza. 

 

Materiais: folha sulfite,  tesoura, 

cola, revistas, tinta guache, pincel 

e giz de cera. 

 

Expressão artística. 

 

- Com três triângulos de papelão, 

montar uma árvore de Natal e 

decorá-la como quiser. 

 

Materiais: triângulos de papelão ou 

papel mais grosso, cola, tinta, pincel, 

lantejoulas, papéis coloridos, entre 

outros. 

 

 

Coordenação motora fina / 

Brincadeira "Pega gelo". 

 

- Transportar cubos de gelo de 

um recipiente para o outro com o 

auxílio de uma colher. 

 

Materiais: uma colher, cubos de 

gelo e dois recipientes. 

 

 


