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Maternal III 

Atividade para terça-feira (14 de abril de 2020)  

 

 

Conteúdos trabalhados:  

*O eu, o outro e o nós  

*Traços, sons, cores e formas  

*Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. 

 

 

 – Páginas da apostila:  

Apostila integrada página 43 

Caderno de projetos página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 14 de abril de 2020. 

Professora: Inês                       Série: Maternal III 

 

Atividades 

Atividade 1: Apostila integrada página 43: 

Em qualquer lugar precisamos seguir alguns combinados na escola e em casa. Pinte de 

verde os combinados que você já consegue cumprir. 

  

Atividade 2:  

Acesse o link abaixo e assista o vídeo. 

https://youtu.be/G1suulkPKw4  acesso em 13/04/2020 

 

 

Atividade 3: Com uma ajuda de um adulto recorte e cole em uma folha sulfite imagens de 

pessoas praticando boas maneiras ou desenhe. 

 

Atividade 4: 

Acesse o link abaixo e assista o vídeo. 

https://youtu.be/0Zp94O8SfEo  acesso em 13/04/2020 

 

Atividade 5: Caderno de projetos página 11 

Para iniciar atividades pergunta para a criança o que ela já sabe sobre as folhas, deixei 

que elas levantem hipótese mesmo que não esteja totalmente correto. Se disse que 

são verdes escreva muitas ou a maioria das folhas são verde. Para estimular a fala você 

pode perguntar: tenho mesmo tamanho, onde fica o que acontece com elas.  Registre 

todas as respostas na página 11. 

 

Atividade 6: Recolhe do seu Jardim folhas secas e cole em uma folha sulfite. 

 

 

https://youtu.be/G1suulkPKw4
https://youtu.be/0Zp94O8SfEo


Atividade 7: Sugestão de atividade  

Receita de massinha 

 

 

Ingredientes 
 

• 4 Xícaras de farinha 

• 1 Xícara de sal 

• 1 Colher de sopa de óleo 

• 1 Xícara e meia de água 

 

Modo de Preparo 
 

1. Coloque todos os ingredientes e misture bem até dar o ponto. 
 

 


