
PLANEJAMENTO SEMANAL/13/04/2020 A 17/04/2020 

PROFESSORA: RAFAELA                                     MATERNAL III 

2ª feira (13/04) 

* Assistir a vídeoaula: QUEM CUIDA DE MIM.  

* Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade 

para enfrentar dificuldades e desafios. 

* Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, 

necessidades, sentimentos e opiniões. 

* Fazer colagem com retalhos de pano colorido. 

* Conhecer a importância da família na construção da identidade 

das pessoas. 

3ª feira (14/04)  

* Assistir a vídeoaula: COM A MINHA FAMÍLIA, EU GOSTO DE... 

* Expressar-se por meio da linguagem do desenho. 

* Relatar, de modo expressivo, experiências e fatos acontecidos e 

histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos, etc. 

* Reconto do momento que a criança gosta de viver em família e 

registro. 

 

 

 

 

 



 

4ª feira (15/04) 

* Assistir a vídeoaula: DESCOBRINDO NOVAS BRINCADEIRAS 

COM TECIDO. 

* Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como 

em: frente, atrás, alto, embaixo, dentro, fora, etc. 

* Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, 

acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e 

depois). 

* Vivenciar o momento da brincadeira e registrar no livro através de 

desenhos. 

5ª feira (16/04) 

* Assistir a vídeoaula: ABRAM AS CORTINAS. 

* Criar cenários, personagem e história por meio de colagens. 

* Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou 

temas sugeridos. 

* Recriar um objeto, ressignificando-o. 

* Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos 

adultos, ao ler histórias e ao cantar. 

6ª feira (17/04) 

* Vídeo com a história: O COELHINHO/CADÊ TODO MUNDO? 

* Escutar o vídeo e observar a importância do cuidado com a saúde. 

* Reconto da história e registro no caderno de dever. 

“Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem 
desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar".  
Josué 1:9 

https://www.bibliaon.com/versiculo/josue_1_9/

