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Conteúdos trabalhados: 

*O eu, o outro e o nós 

*Oralidade e escrita 

*Traços, sons, cores e formas 

*Corpo, gesto e movimento 
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Apostila para casa página 11 
Apostila integrada página 41



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 27 de abril de 2020. 

Professora: Laudicéia Santos Série: Maternal II 

Atividades 
 

Atividade 1: 
 
 

Acesse o link abaixo e assista o vídeo. 

https://youtu.be/78xiJpPGQ5k acesso em 25/04/2020. 
 

 

Atividade 2: 
Apostila integrada página 41: Comece apresentando a canção no material e o 
vídeo, de forma bem animada para a criança, ela deve pular bastante 
enquanto dança. Pergunte se a brincadeira deu vontade de comer pipoca, 
apresente o milho em seu estado natural e comente que ele não é comido 
dessa forma e prepare a pipoca para uma sessão de cinema em família. 
Depois do cinema, para registro na atividade faça bolinhas de papel (pode ser 
folha de caderno, folha sulfite, jornal, revista, etc.) e cole. 
 

Atividade 3: 

Acesse o link abaixo e assista o vídeo. 

https://youtu.be/kTgtJISblFg   acesso em 25/04/2020. 
 

Atividade 4: 

Apostila para casa página 11: Trabalhe com a criança a canção "Seu 

Lobato", uma vez que ela se trata dos animais da fazenda. Explique a 

criança que, no material, há um pequeno texto com curiosidades sobre as 

ovelhas. Depois ofereça o material para pintar o gramado (lápis de cor ou 

giz de cera na cor verde). 

 

 

 

 

 

Atividade 5:  

Vamos deixar a ovelha bem fofinha, cole algodão nela. 
 
 
 

https://youtu.be/78xiJpPGQ5k
https://youtu.be/kTgtJISblFg
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Vamos deixar a ovelha bem fofinha, cole algodão nela. 
 

 

 
 



 

Atividade 7: 

Caderno de desenho: Linhas curvas abertas, cobrir as linhas usando a cor 
vermelha. 

Atividade 8: Sugestão de brincadeira 
 
Material: corda, mangueira de jardim ou barbante. 
Execução: Colocar o material selecionado no chão formando curvas, peça 
que a criança ande com os braços abertos, procurando assim manter o 
equilíbrio.



 


