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Maternal I  
 
 

Atividades para quarta- feira (22 de abril de 2020) 

 

Conteúdos trabalhados: 

*O eu, o outro e o nós.  

*Corpo, gesto e movimentos. 

 

Atividade 1 

Acesse o link abaixo e assista o vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nn0QHmqPd6E acesso 19/04/2020 

  

Apostila integrada página 47: 

Em um roda com a criança, converse sobre algumas brincadeiras indígenas e 

reforce o quanto alguns deles, que vivem em aldeias, brincam com areia, 

desenhar com gravetos na área. 

No material, peça que a criança distribuam os gravetos pela foto e ajude-as a 

fixá-los com um pedaço de fita adesiva, guardando o material como registro da 

experiência.   

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nn0QHmqPd6E
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Atividade 2 

Acesso o link abaixo e assista o vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=NwtfSsL9j3A acesso 19/04/2020 

 

Datas comemorativa página 19: 

Para dar início á atividade, mostre para criança a ilustração  presente na 

atividade e explique-lhes que representa apenas um exemplo de tipo de 

moradia indígena. Explique que, nessa casa-aldeia, podem morar de cinquenta  

a duzentas pessoas ou até mais! Explique também que os indígenas nem 

sempre ficam em aldeias: muitos moram em áreas urbanas. Em seguida 

disponibiliza tinta para a pintura com auxílio de um adulto passe tinta nos 

dedos da criança e orientando-as a carimbá-los na folha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NwtfSsL9j3A
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Atividade 3 

Acesse o link abaixo e assista o vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=JPa0Epb7BvE  acesso 19/04/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JPa0Epb7BvE
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Atividade 4 

 

 



           
 COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 

                                           ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
                             
                            Rua José Maria de Paula, nº 1825    -  Tel: (0XX43) 3432- 4356 
                                   CEP 86.900-000                        Jandaia do Sul - Paraná 

 


