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Maternal IIl 
 

 
Atividades para terça - feira (28 de abril de 2020) 

 

O eu o outro e nós. 

Corpo, gestos e movimentos. 

Oralidade e escrita  

Atividade 1 

Acesse o link abaixo e assista ao vídeo  

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls 

 acesso 27/04/2020 

Apostila integrada página 59: 

Convide a criança para brincar de robô, e deverão andar com coluna, pescoço, 

braços e pernas esticados. Depois de brincar bastante pergunte se foi fácil ou 

difícil andar com joelhos e cotovelos esticados. Pergunte se a criança percebeu 

porque não andamos como robôs. Assim você ajudará a perceber as utilidades 

das articulações que nos ajudam a dobrar as partes do corpo. 

Para finalizar a atividade, peça a criança que destaque as figuras do encarte 

(que está no final da apostila página 79) e cole na página 59. 

 

Atividade 2 

Acesse o link abaixo e assista ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=CtOxUoEO4ks   acessado 27/04/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls
https://www.youtube.com/watch?v=CtOxUoEO4ks


Apostila Para casa, página: 11 

Com ajuda de um adulto escreva as letras iniciais dos nomes dos integrantes 

de sua família que moram com você.  

 

Atividade 3 

Imprima a atividade abaixo. 

Atividade 4 

Imprima a atividade abaixo. 
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Atividade 3 

Usando palitos de fósforo ou palitos de dentes sem ponta. Faça os braços e as 

pernas da criança. Depois pinte. 
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Atividades 4  

Complete os desenhos abaixo com as partes do corpo que faltam. 

 

  


